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Abstract 
The objectives of this study are 1) to study the level of competency of the 

employees 2) to compare the level of the factors to affecting for the competency of the 
employees. The samples were 372 peoples. Questionnaires were used the instrument to 
collect data and accidentle sampling used. The statistics used in data analysis the 
average standard deviation, the T - test, F-test and to define the significance at level .05 

The results showed that : 
The level of core competency  totally is high level when analyze by individual,it  

consists of moral and ethic and responsibility is high level, relate is knowledge skill 
vision personality and emotional quotient is high level, competency by administration 
totally is high level, when we analyze by individual consists of competency by group 
working is high level, analyzing planning and deciding to solve the problem, information 
competency, supporting, monitoring and evaluation is high level, competency by 
performance indicator is high level, when we analyze by individual consists of 
knowledge, competency and skill and others that support working is high level. 

The comparison individual indicator of core competency finds that different sex  
employers’ competency totally and individual are different, for working experience, 
vision totally and individual is different, knowledge about organization, organization and 
working vision, proper personality emotional quotient moral and ethic and responsibility 
by average salaries are different competency and vision, organization knowledge working 
skill job system vision proper personality and proper emotional quotient, moral and 
ethic and responsibility and different education, core competency totally and individual 
are different, working system knowledge, working skill working system vision proper 
personality and emotional quotient moral and ethic, different position, core 
competency totally and individual are different, working organization knowledge, working 
skill working vision proper personality emotional quotient moral ethic and responsibility. 
 



The comparison individual indicator and administration competency find that  
different sex, core competency totally and individual are different, different working 
experience totally and individual by analyzing planning and problem solve  decision, 
and group working competency and information different competency monitoring and 
evaluation, different education, core competency totally and individual are different, 
analyzing problem decision group working competency and information monitoring and 
evaluation, different position core competency totally and individual analyzing problem 
decision group working competency information and monitoring and evaluation. 

The comparison individual indicator of core competency find that sex, working  
Experiences, salaries,education and different position have the core competency level 
totally and individual are different. 
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พนักงานบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านทักษะ
เกี่ยวข้องกับการท างานระบบงานต่าง ๆ ขององค์กรที่ปฏิบัติอยู่ 
การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถหลักของ            
พนักงานบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านทัศนคติท่ีดี
ต่อองค์กร ระบบงาน และงานที่ปฏิบัติอยู่ 
การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถหลักของ            
พนักงานบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านบุคลิกภาพที่
ดีและเหมาะสม 
การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถหลักของ            
พนักงานบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านเชาว์ทาง
อารมณ์ที่ดี ที่เหมาะสม 
การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถหลักของ            
พนักงานบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านความมี
คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ 
การทดสอบความเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลต่อระดับขีดความสามารถหลักของ            
พนักงานบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามระดับ
ต าแหน่งงาน 
การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถหลักของ            
พนักงานบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านความมี
คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ 
การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถหลักของ            
พนักงานบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านทักษะ
เกี่ยวข้องกับการท างานระบบงานต่าง ๆ ขององค์กรที่ปฏิบัติอยู่ 
การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถหลักของ            
พนักงานบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านทัศนคติท่ีดี
ต่อองค์กร ระบบงาน และงานที่ปฏิบัติอยู่ 
การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถหลักของ            
พนักงานบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านบุคลิกภาพที่
ดี ที่เหมาะสม 
การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถหลักของ            
พนักงานบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านเชาว์ทาง
อารมณ์ที่ดี ที่เหมาะสม 
การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถหลักของ            
พนักงานบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านความมี
คุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ 
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การทดสอบเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลต่อระดับขีดความสามารถด้านการบริหาร
ของพนักงานบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตาม
เพศ 
การทดสอบเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลต่อระดับขีดความสามารถด้านการบริหาร
ของพนักงานบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตาม
อายุ 
การทดสอบเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลต่อระดับขีดความสามารถด้านการบริหาร
ของพนักงานบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตาม
ประสบการณ์ 
การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถหลักของ            
พนักงานบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการวิเคราะห์
วางแผน และการตัดสินแก้ปัญหา 
การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถด้านการ
บริหารของพนักงานบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้าน
ความสามารถในการสื่อสารข้อมูล การสนับสนุน และติดตามงาน 
การทดสอบเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลต่อระดับขีดความสามารถด้านการบริหาร
ของพนักงานบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตาม
รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน 
การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถด้านการ
บริหารของพนักงานบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้าน
การวิเคราะห์ วางแผน และการตัดสินแก้ปัญหา 
การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถด้านการ
บริหารของพนักงานบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้าน
ความสามารถในการท างานเป็นทีม 
การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถด้านการ
บริหารของพนักงานบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้าน
ความสามารถในการสื่อสารข้อมูล การสนับสนุน และติดตามงาน 
การทดสอบเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลต่อระดับขีดความสามารถด้านการบริหาร
ของพนักงานบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา 
การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถด้านการ
บริหารของพนักงานบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้าน
การวิเคราะห์ วางแผน และการตัดสินแก้ปัญหา 
การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถด้านการ
บริหารของพนักงานบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้าน
ความสามารถในการท างานเป็นทีม 
การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถด้านการ
บริหารของพนักงานบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้าน
ความสามารถในการสื่อสารข้อมูล การสนับสนุน และติดตามงาน 
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การทดสอบเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลต่อระดับขีดความสามารถด้านการบริหาร
ของพนักงานบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตาม
ระดับต าแหน่งงาน 
การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถด้านการ
บริหารของพนักงานบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้าน
การวิเคราะห์ วางแผน และการตัดสินแก้ปัญหา 
การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถด้านการ
บริหารของพนักงานบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้าน
ความสามารถในการท างานเป็นทีม 
การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถด้านการ
บริหารของพนักงานบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้าน
ความสามารถในการสื่อสารข้อมูล การสนับสนุน และติดตามงาน 
การทดสอบเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลต่อระดับขีดความสามารถด้านการบริหาร
ของพนักงานบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตาม
เพศ 
การทดสอบเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลต่อระดับขีดความสามารถด้านการบริหาร
ของพนักงานบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตาม
ตามอายุ 
การทดสอบเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลต่อระดับขีดความสามารถด้านการบริหาร
ของพนักงานบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างาน 
การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถด้านการ
บริหารของพนักงานบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้าน
ความรู้ ความสามารถ และทักษะเฉพาะที่จ าเป็นตามต าแหน่งงาน 
การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถด้านการ
บริหารของพนักงานบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้าน
ความสามารถ และทักษะอ่ืน ๆ ที่สนับสนุนในการปฏิบัติงาน 
การทดสอบเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลต่อระดับขีดความสามารถด้านการบริหาร
ของพนักงานบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตาม
รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน 
การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถด้านการ
บริหารของพนักงานบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้าน
ความรู้ ความสามารถ และทักษะเฉพาะที่จ าเป็นตามต าแหน่งงาน 
การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถด้านการ
บริหารของพนักงานบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้าน
ความรู้ ความสามารถ และทักษะอ่ืน ๆ ที่สนับสนุนในการปฏิบัติงาน 
การทดสอบเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลต่อระดับขีดความสามารถด้านการบริหาร
ของพนักงานบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา 
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การทดสอบเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลต่อระดับขีดความสามารถด้านการบริหาร
ของพนักงานบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านความรู้ 
ความสามารถ และทักษะเฉพาะที่จ าเป็นตามต าแหน่งงาน 
การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถด้านการ
บริหารของพนักงานบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้าน
ความรู้ ความสามารถ และทักษะอ่ืน ๆ ที่สนับสนุนในการปฏิบัติงาน 
การทดสอบเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลต่อระดับขีดความสามารถด้านการบริหาร
ของพนักงานบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตาม
ต าแหน่งงาน 
การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถด้านการ
บริหารของพนักงานบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้าน
ความรู้ ความสามารถ และทักษะเฉพาะที่จ าเป็นตามต าแหน่งงาน 
การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถด้านการ
บริหารของพนักงานบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้าน
ความรู้ ความสามารถ และทักษะอ่ืน ๆ ที่สนับสนุนในการปฏิบัติงาน 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

  
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

จากการก าหนดสมรรถนะส าหรับต าแหน่งในอเมริกาเม่ือปี 1999 โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้
ท าการศึกษาและทบทวนมาตรฐานก าหนดต าแหน่งโดยจัดความสามารถที่จ าเป็นในงาน (Job Profile 
: JP) แทนการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ปฏิบัติงาน (Job  Specification : JS) เพ่ือให้เกิดความ
ยืดหยุ่นคล่องตัวในระบบการสรรหา การคัดเลือก การประเมินผล และการพัฒนา เพ่ือให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ปัจจุบันในการปรับปรุงระบบจ าแนกต าแหน่งนี้ได้มีการจัดท ากรอบความสามารถใน
งานโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน (Competency-Based Job Profile) ขึ้นแทนมาตรฐานการจ าแนกของ
งาน (Classification Standards) ที่ใช้ในปัจจุบันท าให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสรรหาคนดี    
มีคุณภาพ และมีความสามารถเข้ามาในองค์การและท างานกับองค์การได้นาน (เจษฎา นกน้อย, 
2554 : 144-145) ก่อนหลายหน่วยงานในประเทศไทยจะน าสมรรถนะมาใช้เป็นฐานในการคัดเลือก
คนให้เหมาะสมกับงานนั้น McClelland (1973) ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาแห่งมหาลัยฮาร์วาร์ดได้
ศึกษาปัจจัยและวิธีการรับสมัครเจ้าหน้าที่การทูตของกระทรวงการต่างประเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกา
พบว่า จากรูปแบบเดิมในการรับสมัครเจ้าหน้าที่การทูตเพ่ือไปปฏิบัติงานยังประเทศต่าง ๆ ปรากฎว่า
ผู้ได้รับการคัดเลือกในระดับดีเยี่ยมเหล่านี้ไม่สามารถสร้างผลงานตามท่ีกระทรวงคาดหวัง จึงท าให้การ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการรับสมัครเจ้าหน้าที่การทูต  ผลการวิจัย
พบว่าสมรรถนะในเชิงพฤติกรรมเป็นปัจจัยที่สามารถใช้ท านายความส าเร็จในการท างานได้ดีกว่า เมื่อ
เปรียบเทียบกับแบบเดิมที่พิจารณาความสามารถของบุคคลจากสถาบันการศึกษาที่จบ ระดับ
การศึกษา คะแนนสอบจากสถาบันการศึกษา และคะแนนจากผลสอบแข่งขันเข้าท างาน ซึ่งจาก
ผลการวิจัยนี้ ท าให้หลายองค์การทั้งอเมริกาและยุโรปต่างให้ความสนใจและศึกษาสมรรถนะในเชิง
พฤติกรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของบุคคลและลักษณะงานมากยิ่งขึ้น  ในเวลาต่อมาหน่วยงาน
ทางด้านทรัพยากรมนุษย์ได้น ามาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การอย่าง
เป็นรูปธรรม 

ประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการหลายชนิด อันเนื่องมาจาก
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และแรงงานราคาถูก ความได้เปรียบดังกล่าวท าให้
ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันทางการค้าตลาดโลกได้ แต่ปัจจุบัน เกิดปัญหาเรื่อง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยลดลง เนื่องมาจากความได้เปรียบทางด้านแรงงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติได้ลดลง และในการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ 
ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่ได้รับการจัดอันดับขีดความสามารถค่าแรงที่สูงขึ้นในขณะที่
ผลิตภาพแรงงานขยายตัวต่ ากว่าอัตราค่าจ้างที่สูงขึ้น อันเป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมขีดความสามารถ
(นาถรพี ชัยมงคลและคณะ, 2553)  และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว 
น าไปสู่การก าหนดกติกาการค้าการลงทุน และการรวมกลุ่มทางธุรกิจ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
มีอิทธิพลต่อกระแสการพัฒนา รวมถึงแนวโน้มการพัฒนาสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ที่มีเทคโนโลยีและอาศัย
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ความรู้เป็นฐานในการพัฒนา ท าให้ประเทศไทยต้องเร่งเตรียมพร้อมทั้งการสร้างระบบกลไก และการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถปรับตัวก้าวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ได้อย่างรวดเร็วและเท่าทัน เพ่ือเป็น
รากฐานที่มั่นคงในการสร้างขีดความสามารถ และการแข่งขันของประเทศ ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาการลงทุนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 เน้นการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตด้านก าลังคน ทั้งคุณภาพและ
ปริมาณ  การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย จ าเป็นที่จะต้องก้าวเข้าสู่การพัฒนาที่เป็น
แรงงานใช้ฝีมือ หรือมุ่งเน้นการพัฒนาแรงงาน ให้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความ
เชี่ยวชาญ หรือความช านาญเฉพาะทางเป็นส าคัญ   

ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการปรับโครงสร้างและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในระยะยาวประสบปัญหาประสิทธิภาพต่ า โดยเฉพาะศักยภาพของคน ความสามารถด้าน
การบริหารจัดการ และบริการโครงสร้างพ้ืนฐานที่ มีคุณภาพดีพอ การเสริมสร้างให้ปัจจัยเหล่านี้มี
คุณภาพเป็นเรื่องส าคัญ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่จะท าให้ภาคการผลิตมีความเข้มแข็งและสามารถ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจโดยการสร้างเสถียรภาพและความเชื่อมั่นต่อระบบ
เศรษฐกิจโดยรวม  ไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์โดยอาศัยนโยบายและมาตรการระดับมหภาคโดยล าพัง 
จ าเป็นต้องค านึงถึงแนวทางการพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งต่อธุรกิจพ้ืนฐานด้านการผลิต การค้าและ
บริการทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในองค์กร  และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรให้มีความรู้
ความสามารถอันไปสู่การแข่งขัน จะสามารถเพ่ิมคุณภาพผลผลิตหรือบริการที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า ท าให้ในปัจจุบันหลายองค์กรจึงต้องมีการน าแนวคิดการบริหารจัดการบนพ้ืนฐาน
สมรรถนะ (Competency Based Management) มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร เนื่องจากสามารถตอบสนองการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์และพัฒนาขีดความสามารถของ
องค์กรสู่การแข่งขันและสู่การปฏิบัติได้อย่างมีเป้าหมายและชัดเจน (Rennie,2003,pp 18, Wollard 
&Rocco,2006) และสอดคล้องกับกัญจนวลัย นนทแก้ว (2546) กล่าวว่าการพัฒนาขีดความสามารถ
จากการประเมินตนเอง และจากความต้องการของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จะน าไปสู่แนวทางการ
พัฒนาขีดความสามารถของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง (Real 
Needs) เพ่ือให้ผู้บริหารได้น าไปใช้สู่ความส าเร็จตามเป้าหมายหรือภารกิจที่ตั้งไว้ โดยอาศัยพนักงานที่
มีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ และขีดความสามารถที่เหมาะสม (Competency) ในการ
ปฏิบัติงานดังกล่าว   

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาขีดความสามารถของพนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยน าผลการวิจัยที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถของพนักงาน
บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
      1.  เพ่ือศึกษาระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานพนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรม    
โรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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          2.  เพื่อศึกษาระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานพนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรม    
โรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
สมมติฐำน 
 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน  
 
ขอบเขตกำรวิจัย 
            การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย  ดังนี้ 

 1. ขอบเขตเนื้อหา  การวิจัยนี้จะมุ่งศึกษาระดับขีดความสามารถของการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัทในด้านขีดความสามารถหลัก (Core  Competency), ขีดความสามารถด้านการ
บริหาร (Managerial Competency) , ขีดความสามารถตามต าแหน่งงาน (Functional 
Competency)  
    2. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือพนักงานบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมด้าน
การประกอบรถยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ เลนส์กล้องถ่ายรูป ประกอบเครื่องปริ้นเตอร์ และเครื่อง
เสียง จ านวน 372 คน (บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจ ากัด (มหาชน) โครงการอยุธยา)   
 3. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 

   บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
          4. ขอบเขตด้านระยะเวลา  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 
 
กรอบแนวคิดกำรวิจัย  

 จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับขีดความสามารถ ผู้วิจัยก าหนด 
กรอบแนวคิดการวิจัย ส าหรับตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ประกอบด้วย เพศ อายุ  
ประสบการณ์ท างาน รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา และระดับต าแหน่งงาน ตัวแปรตาม 
(Dependent Variable) ได้แก่ ความสามารถในการปฏิบัติงานระดับบุคคลของพนักงานบริษัทใน
ด้าน 

1. ขีดความสามารถหลัก (Core  Competency) ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับองค์กร ระบบงาน 
และงานที่ปฏิบัติงานอยู่,  ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการท างาน และระบบงานที่ปฏิบัติอยู่ , ทัศนคติที่ดีต่อ
องค์กร ระบบงาน และงานที่ปฏิบัติงานอยู่ , บุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสม, เชาว์ทางอารมณ์ที่ดีและ
เหมาะสม,  ความมีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ 
 2. ขีดความสามารถด้านการบริหาร (Managerial Competency) ได้แก่  ความสามารถใน
การวิเคราะห์ วางแผน และการตัดสินแก้ปัญหา, ความสามารถในการท างานเป็นทีม,ความสามารถใน
การสื่อสารข้อมูล การสนับสนุน และติดตามงาน 
  3. ขีดความสามารถตามต าแหน่งงาน (Functional Competency) ได้แก่ ความรู้ 
ความสามารถและทักษะเฉพาะที่จ าเป็นตามต าแหน่งงาน,ความรู้ ความสามารถและทักษะอ่ืน ๆ  
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โดยประยุกต์การวัดผลขีดความสามารถของแนวคิดและทฤษฎีของ David C. McClelland (1973). 
ดังนี้ ตามรูปที่ 1.1  
 ตัวแปรอิสระ(Independent Variable) 
         

ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตำม(Dependent Variable) 
                 

      
 

                                
÷ 
 
 
 

รูปที่ 1.1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

1. ท าให้ทราบถึงระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานพนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรม
โรจนะ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. ท าให้ทราบการเปรียบเทียบระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานพนักงานบริษัทสวน
อุตสาหกรรมโรจนะ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3. ท าให้ได้ทราบข้อมูลในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานบริษัทในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
ขีดความสามารถ   หมายถึงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ท าให้บุคคลในบริษัท 
    ปฏิบัติงานได้ผลงานโดดเด่นกว่าคนอื่น  
ขีดความสามารถหลัก  หมายถึงคุณลักษณะของบุคคลที่สะท้อนให้เห็นถึง 
    ความสามารถหลักของพนักงาน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับ 
    องค์กร ระบบงาน และงานที่ปฏิบัติงานอยู่, ทักษะที่เก่ียวข้องกับ 
    การท างาน และระบบงานที่ปฏิบัติอยู่, ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร  
    ระบบงานและงานที่ปฏิบัติงาน, บุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสม,  
    เชาว์ทางอารมณ์ท่ีดีและเหมาะสม, ความมีคุณธรรม  
    จริยธรรมและความรับผิดชอบ 
ขีดความสามารถด้านการบริหาร หมายถึงความรู้ความสามารถด้านการบริหารตามบทบาทและ 
    หน้าที่ความรับผิดชอบตามต าแหน่งงาน เพื่อให้การท างานส าเร็จ  
    ได้แก่  ความสามารถในการวิเคราะห์ วางแผน และการตัดสิน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ประสบการณ์การท างาน 
4. รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน 
5. ระดับการศึกษา 
6. ระดับต าแหน่งงาน 
  

ขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำนบริษัท 
1.1 ขีดความสามารถหลัก (Core  
Competency) 
1.2 ขีดความสามารถด้านการบริหาร
(Managerial Competency) 
1.3 ขีดความสามารถตามต าแหน่งงาน 
(Functional Competency) 
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    แก้ปัญหา, ความสามารถในการท างานเป็นทีม,ความสามารถใน 
    การสื่อสารข้อมูล การสนับสนุนและติดตามงาน 
ขีดความสามารถตามต าแหน่งงาน หมายถึงความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งงานที่ได้รับ 
    มอบหมายจากบริษัท  
พนักงานบริษัท   หมายถึงบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายใน 
    ต าแหน่งพนักงานระดับปฏิบัติงาน  ผู้จัดการงานระดับต้น หัวหน้า 
    งานระดับกลาง และผู้จัดการระดับต้น 

        



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่อง “การศึกษาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรม
โรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” เป็นการศึกษาเพ่ือให้น าขีดความสามารถที่ก าหนดขึ้นนั้นมา
ประยุกต์ใช้กับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้   
 2.1  แนวคิดและทฤษฎีขีดความสามารถ 
 2.2  เครื่องมือในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร 
 2.3  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
แนวคิดและทฤษฎีขีดความสามารถ 

ความหมายสมรรถนะ (Competency) 
          ความหมายของขีดความสามารถและสมรรถนะ  มีนักวิชาการให้นิยามค าจ ากัดความที่แตกต่างกัน 
อาทเิช่น“ขีดความสามารถ”,“สมรรถนะ” หรือบางท่านแปลว่า “ศักยภาพ” สรุปไดด้ังนี้ 

David McClelland (1993) กล่าวว่าสมรรถนะCompetency คือ บุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่
ภายใน ปัจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคลนั้นสร้างผล การปฏิบัติงานที่ดีหรือตามเกณฑ์ที่
ก าหนดในงานที่ตนรับผิดชอบ 

Scott Parry (1998 อ้างใน สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ 2549 : 5) สมรรถนะ คือองค์ประกอบ 
(Cluster) ของความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitudes) ของปัจเจกบุคคล ที่มี
อิทธิพลอย่างมาก ต่อผลสัมฤทธิ์ของ การท างานของบุคคลนั้น ๆ  เป็นบทบาทหรือ ความรับผิดชอบซึ่ง
สัมพันธ์กับ ผลงานและสามารถวัดค่าเปรียบเทียบ กับเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถพัฒนาได้โดยการ
ฝึกอบรม 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2551) ให้นิยามสมรรถนะว่าเป็นคุณลักษณะเชิง
พฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะอ่ืน ๆ ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ ส่วน
หนึ่งประกอบขึ้นจากทักษะความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ ค่านิยมของบุคคล  หรือพฤติกรรม 
ของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยมในงานหนึ่ง ๆ แบ่งสมรรถนะออกเป็น 2 กลุ่มคือ 

กลุ่มที่ 1 หมายถึงบุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ (Knowledge) ทักษะ
(Skill)ทัศนคติ(Attitude) ความเชื่อ(Belief) และอุปนิสัย(Trait) 

กลุ่มที่ 2 หมายถึง กลุ่มของความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะของบุคคล
(Attributes) หรือเรียกกันว่า KSAs  ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากพฤติกรรมในการท างานที่แสดงออกมาของแต่
ละบุคคลที่สามารถวัดและสังเกตเห็นได้ 



วัฒนา พัฒนพงศ์ (2547 : 33) กล่าวว่า สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ระดับของ
ความสามารถในการปรับและใช้กระบวนทัศน์ (Paradigm) ทัศนคติ พฤติกรรม ความรู้ และทักษะ เพ่ือ
การปฏิบัติงานให้เกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรใน
องค์การ บุคลากรทุกคนควรมีความสามารถพ้ืนฐานในหน้าที่ที่เหมือนกันครบถ้วนและเท่าเทียมกัน  และ
ควรพัฒนาตนเองให้มีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันออกไปนอกเหนือจากความสามารถของงานใน
หน้าที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศักยภาพ ระดับความสามารถทางอารมณ์ (Emotional quotient : EQ) และ
ความสามารถทางสติปัญญา (Intelligence quotient: IQ) 

เจษฎา นกน้อย (2554 :144) สรุปว่าสมรรถนะ หมายถึงกลุ่มของคุณลักษณะใด ๆ ที่อยู่ภายใน
ตัวบุคคล อันมีผลต่อการแสดงออกในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้ส าเร็จดีขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และได้ดังมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

Dale และ Hes (1995 : 80) กล่าวถึงสมรรถนะว่าเป็นการค้นหาสิ่งที่ท าให้เกิดการปฏิบัติงานที่
เป็นเลิศ (Excellence) หรือการปฏิบัติงานที่เหนือกว่า (Superior performance) นอกจากนี้ยังได้ให้
ความหมายของสมรรถนะในด้านอาชีพ (Occupational competency) ว่าหมายถึงความสามารถ 
(Ability) ในการท ากิจกรรมต่างๆ ในสายอาชีพเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่ถูก
คาดหวังไว้ ค าว่ามาตรฐานในที่นี้หมายถึงองคป์ระกอบของความสามารถรวมกับเกณฑ์การปฏิบัติงานและ
ค าอธิบายขอบเขตงาน 

Mc Shane & Glinow (2004) ให้ความหมายของสมรรถนะว่าหมายถึงทักษะ ความรู้
ความสามารถและคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่จะน าไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่ดีข้ึน 

จากค ากล่าวข้างต้นสรุปได้ว่าสมรรถนะหรือขีดความสามารถ (Competency) หมายถึง ความรู้ 
(Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะของบุคคล (Attributes) ซึ่งบุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมในการ
ท างานทีโ่ดดเด่นสูงกว่าบุคคลอ่ืน มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความส าเร็จตามมาตรฐาน
หรือสูงกว่ามาตรฐานที่องค์การก าหนดไว้ 
             ลักษณะของขีดความสามารถ 
             การปฏิบัติงานในองค์การขีดความสามารถมีความสัมพันธ์ระหว่าง  งาน (Work) ผลลัพธ์
(Results) ผลที่ได้จากการท างาน (Outputs) กับคุณลักษณะของความรู้ (Knowledge) ทักษะ(Skill) 
และทัศนคติ (Attitude) ในการท างาน ซึ่งสามารถแสดงออกได้หลายลักษณะด้วยกันมุมมองที่เกี่ยวกับขีด
ความสามารถอาจจะมีหลากหลายตามค่ายของความคิด เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาจะมองขีด
ความสามารถว่าเป็นเสมือนปัจจัยน าเข้า (Input) ที่พนักงานมีความรู้ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งจะส่งผลต่อ
ความสามารถของบุคคลในการปฏิบัติงานในขณะที่ประเทศอังกฤษมองว่า ขีดความสามารถเป็นผลลัพธ์ 
(Output) ที่ได้จากการปฏิบัติงานอันเกิดจากเงื่อนไขที่ท างานก าหนดขึ้น นอกจากนี้การก าหนดขอบเขต
ของขีดความสามารถยังมีความแตกต่างกัน เช่น ในบางงานเน้นเฉพาะขีดความสามารถหลักและกว้างๆ 
แต่ในบางงานต้องการให้ระบุขีดความสามารถถึงในรายละเอียดงาน หรือแม้แต่การตีความของขีด
ความสามารถในแต่ละงานจะแตกต่างกันออกไป บางครั้งได้รวมบุคลิกลักษณะ ค่านิยม และรูปแบบ



บางอย่างไว้ด้วยกัน แต่บางครั้งไม่รวม (Parry, 1996) ให้ความคิดเห็นต่อลักษณะขีดความสามารถใน
มุมมองต่างๆ ที่รวมทั้งมุมมองขีดความสามารถที่เป็นปัจจัยน าเข้า และผลลัพธ์เข้าด้วยกัน คือ 
           1. ขีดความสามารถตามลักษณะงาน (Competency as Tasks) เป็นการแสดงถึงขีด
ความสามารถต่าง ๆ สามารถแบ่งออกเป็นงานย่อยๆ และก าหนดขอบเขตของงานที่จะท าได้เช่น งานการ
ท าความสะอาดพ้ืน งานย่อยคือการเลือกไม้กวาด ซึ่งงานย่อยลงไปอีกก็จะต้องมีความสามารถในการ
เลือกใช้ไม้กวาด ว่าจะเลือกใช้ไม้กวาดอันใดในการท างานที่จะเกิดประโยชน์สูงสุด 
           2. ขีดความสามารถตามลักษณะของผลลัพธ์ (Competency as Results) ลักษณะของขีด
ความสามารถที่สามารถแบ่งออกเป็นองค์ประกองย่อย ซึ่งผลลัพธ์ขององค์ประกองต่าง ๆ เหล่านั้นจะ
รวมกันไปสู่ผลลัพธ์ร่วม 
           3. ขีดความสามารถตามผลของการกระท า (Competency as Outputs) ขีดความสามารถใน
ลักษณะนี้ จ าเป็นจะต้องค้นหาความต้องการของลูกค้า ทั้งภายในและภายนอกองค์การ เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ความต้องการในการผลิตหรือบริการ จากนั้นจึงแบ่งผลที่ได้ออกเป็นองค์ประกอบย่อยๆ และก าหนด
คุณภาพและมาตรฐานที่ต้องการในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดังนั้นผลที่ได้ (Outputs) จะ
สามารถออกแบบผลผลิตได้ ผลที่ได้ดังกล่าวจะเป็นตัวก าหนดพิมพ์เขียว ความต้องการของลูกค้าและ
แบบจ าลองของผลผลิตต่อไป 
            4. ขีดความสามารถตามความรู้ ทักษะ และทัศนคติ (Competency as Knowledge Skill 
and Attitude) คนที่มีความเฉลียวฉลาดนั้น เราสามารถวินิจฉัยได้จากพฤติกรรมที่แสดงออกหรือกลยุทธ์
ที่คนมีความสามารถในการปฏิบัติงานได้สูงกว่ามาตรฐานที่ก าหนด ในส่วนของขีดความสามารถในลักษณะ
นี้ จะต้องแยกแยะออกมาให้เห็นว่า ความรู้ ทักษะ และทัศนคติอะไรบ้าง ที่จะท าให้ประสบความส าเร็จซึ่ง
ความส าเร็จดังกล่าวนั้นจะรวมไปถึง การมุ่งเน้นในความส าเร็จของเป้าหมายการค้นหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา และจะน ามาซึ่งการใช้เป้าหมายเป็นตัวก าหนดล าดับความส าคัญของการท างานต่อไปได้ 
          5. ขีดความสามารถท่ีแต่ละคนมีอยู่ (Competency as Attribute Bundle) กระบวนการของขีด
ความสามารถทางความรู้ ทักษะ และทัศนคติ สามารถประยุกต์ใช้ได้จากขีดความสามารถในลักษณะนี้ ซึ่ง
เป็นความสามารถที่แท้จริงของแต่ละบุคคลที่มีอยู่แต่เป็นการยากมากที่จะยกตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจน  
ยกตัวอย่างเช่น พฤติกรรมผู้น าจะต้องมีความสามารถในการจูงใจให้คนแสดงออกในการปฏิบัติอย่างใด
อย่างหนึ่ง นั่นคือความสามารถที่ผู้น าจะต้องมีแต่อะไรคือสาเหตุพ้ืนฐานของพฤติกรรมนั้น  ความสามารถ
ในการฟัง ความนึกคิด ความรู้ทางธุรกิจ การพูดในที่ชุมชน องค์ประกอบบางอย่าง หรือความรับผิดชอบ
ในตัวเอง โดยทั่วไปแล้วความสามารถที่มีอยู่จะสร้างปัญหามากกว่าการแก้ปัญหา คนโดยทั่วๆไปชอบที่จะ
พูดว่า “ฉันต้องการทักษะด้านการเป็นผู้น า” แต่เขาไม่สามารถบอกได้จริงๆว่าอะไรคือสิ่งที่เขาต้องการ
นอกจากนี้การศึกษาของ Spencer และ Spencer (1993) พบว่าขีดความสามารถในลักษณะเฉพาะของ
แต่ละบุคคล (Underlying Characteristic) ซึ่งประกอบไปด้วย แรงจูงใจ (Motives) ลักษณะส่วนบุคคล 
(Traits) อัตมโนทัศน์ส่วนบุคคลหรือความคิดรวยอดเกี่ยวกับตนเองของบุคคล (Self-concept) ความรู้ 
(Knowledge) และ ทักษะ (Skill) ที่มีความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Casual Relationship) จากความมี



ประสิทธิผลของเกณฑ์ที่ใช้ (Criterion Reference)  และ/หรือการปฏิบัติงานที่ได้ผลสูงสุด (Superior 
Performer)  ดังภาพที่ 2.1 ขีดความสามารถซึ่งเป็นแกนกลางและเปลือกนอก (Central and Surface 
Competencies) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา (ดัดแปลงจาก) : Spencer และ Spencer (1993) 
           จากภาพที่ 2.1 Spencer และ Spencer เชื่อว่าความสามารถประกอบด้วย 

1. แรงจูงใจ (Motives) คือ แรงขับเคลื่อนที่เกิดจากภายในจิตใจของบุคคล ที่ส่งผลกระทบต่อ 
การปฏิบัติงานหรือการด าเนินงาน เช่น คนที่มีความอยากท่ีจะประสบความส าเร็จ การกระท าสิ่งต่าง ๆ จึง
ออกมาในลักษณะของการมุ่งไปสู่ความส าเร็จตลอดเวลา เป็นต้น 

2. ลักษณะส่วนบุคคล (Trait) หมายถึง เป็นคุณลักษณะทางกายภาพของบุคคลรวมถึง 
การตอบสนองของบุคคลต่อข้อมูลหรือสถานการณ์ที่เผชิญ ตัวอย่าง เช่น การตอบสนองอย่างรวดเร็วและ
การมีสายตาที่ดีเป็นคุณลักษณะส่วนบุคคลที่นักบินควรจะต้องมีหรือความสามารถในการควบคุมตนเอง  
(Self-control) เพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นลักษณะส่วนบุคคลที่ผู้บริหารพึงมี 
เป็นต้น  หรือหมายถึง ลักษณะนิสัยใจคอของบุคคลที่เป็นพฤติกรรมถาวร เช่น เป็นนักฟังที่ดี เป็นคนใจ
เย็น เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นต้น 

3. อัตมโนทัศน์ส่วนบุคคลหรือความคิดรวยอดเกี่ยวกับตนเองของบุคคล (Self  Concept) เป็น 
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติ (Attitude) คุณค่า (Value) และภาพลักษณ์ของบุคคลที่มีต่อตนเอง (Self-
image) ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจที่ท าให้เกิดพฤติกรรมและท าให้สามารถท านายพฤติกรรมของบุคคลที่มีต่อ



สถานการณ์ต่าง ๆ ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ได้ ตัวอย่างเช่น การแสดงออกถึงความมั่นใจในตัวเองของ
บุคคล (Self-confidence) จะเป็นส่วนหนึ่งของความคิดรวบยอดท่ีบุคคลที่มีต่อตนเอง เป็นต้น 

4. องค์ความรู้ (Knowledge) คือ สิ่งที่บุคคลรู้ในข้อเท็จจริงและเข้าใจในหลักการ  
วิธีด าเนินการ แนวคิดเฉพาะด้าน เช่น มีความรู้ด้านการตลาด มีความรู้ด้านการบัญชี ด้านกฎหมาย เป็น
ต้น 

5. ทักษะ (Skill) คือ ความสามารถในการปฏิบัติงานทั้งท่ีเกี่ยวข้องกับด้านกายภาพ  การใช้ 
ความคิดและจิตใจของบุคคล ตัวอย่างเช่น ทันตแพทย์ต้องมีทักษะทางกายภาพที่จะสามารถถอนฟันของ
คนไข้โดยไม่ท าลายระบบประสาทหรือการมีทักษะทางด้านจิตใจและความคิด (Mental or cognitive 
skill) ที่จะน าข้อมูลที่มีอยู่มาวิเคราะห์หาเหตุผลและความเชื่อมโยงกันหรือมีความสามารถในการคิดอย่าง
มีหลักการที่จะจัดระบบของข้อมูลที่มีความยุ่งยากซับซ้อนได้ ทักษะในการขับรถทักษะการอ่าน ทักษะใน
การพูดภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

องค์ประกอบของสมรรถนะ  
David C. McClelland ได้อธิบายความหมายขององคป์ระกอบทั้ง 5 ส่วนไว้ดังนี้ 
1. Skill : สิ่งที่บุคคลกระท าได้ดี และฝึกปฏิบัติเป็นประจ าจนเกิดความช านาญ เช่น  ทักษะของ

หมอฟัน ในการอุดฟัน โดยไม้ท าให้คนไข้รู้สึกเสียวเส้นประสาทหรือเจ็บ 
2. Knowledge : ความรู้เฉพาะดานของบุคคล เช่น ความรู้ภาษาอังกฤษ ความรู้ดานการบริหาร

ต้นทุน เป็นต้น 
3. Self-Concept : ทัศนคติ ค่านิยม และความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณของตน หรือ สิ่งที่

บุคคลเชื่อว่าตนเองเป็น เช่น Self-Confidence คนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง จะเชื่อว่าตนเองสามารถ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ เป็นต้น 

4.  Traits : บุคลิกลักษณะประจ าตัวของบุคคล หมายถึง ลักษณะนิสัยใจคอของบุคคลที่เป็น
พฤติกรรมถาวร เช่น เป็นนักกีฬาที่ดี เป็นคนใจเย็น เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นต้น เช่น เขาเป็นคนที่นา
เชื่อถือและ ไว้วางใจได้ หรือเขามีลักษณะเป็นผู้น า เป็นต้น 

5. Motives : แรงจูงใจ หรือ แรงขับภายใน หมายถึง พลังขับเคลื่อนที่เกิดจากภายในจิตใจของ
บุคคล ที่จะส่งผลกระทบต่อการกระท า เช่น เป็นคนที่มีความต้องการผลส าเร็จ การกระท าสิ่งต่าง ๆ จึง
ออกมาในลักษณะของการมุ่งไปสู่ความส าเร็จตลอดเวลา เช่น บุคคลที่มุ่งผลส าเร็จ  (Achievement 
Orientation) มักชอบตั้งเป้าหมายที่ทาทาย และพยายามท างานส าเร็จ ตามเป้าที่ตั้งไว้ ตลอดจนพยายาม
ปรับปรุงวิธีการท างานของตนเองตลอดเวลา 

องค์ประกอบทั้ง 5 ส่วนข้างต้นเป็นแนวทางในการก าหนด “นิยาม” หรือ “ความหมาย” ของ 
ต ารา Competency (Scott B. Parry) นิยาม Competency ว่า คือกลุ่มของความรู้ (Knowledge) 
ทักษะ (Skills) และ คุณลักษณะ (Attributes) ที่เกี่ยวข้อง กัน ซึ่งมีผลกระทบต่องานหลักของต าแหน่ง
งานหนึ่งๆ ซึ่งกลุ่มความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะดังกล่าวสัมพันธกับผลงานของต าแหน่งงานนั้นๆ และ



สามารถวัดผลเทียบกับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ และเป็นสิ่งที่สามารถเสริมสร้างขึ้นได้ โดยผ่านการ
ฝึกอบรม และการพัฒนา”  

จิรประภา อัครบวร (2549 : 68) กล่าวว่า สมรรถนะในต าแหน่งหนึ่งๆ จะประกอบไปด้วย 3 
ประเภท ได้แก่ 
 1) สมรรถนะหลัก (Core competency) คือ พฤติกรรมที่ดีที่ทุกคนในองค์การต้องมี เพ่ือแสดง
ถึงวัฒนธรรมและหลักนิยมขององค์การ 
 2) สมรรถนะบริหาร (Professional competency) คือ คุณสมบัติความสามารถด้านการบริหาร
ที่บุคลากรในองค์การทุกคนจ าเป็นต้องมีในการท างาน เพ่ือให้งานส าเร็จ และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
วิสัยทัศน์ ขององค์การ 
 3) สมรรถนะเชิงเทคนิค (Technical competency) คือ ทักษะด้านวิชาชีพที่จ าเป็นในการน าไป
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จ โดยจะแตกต่างกันตามลักษณะงาน โดยสามารถจ าแนกได้ 2 ส่วนย่อย ได้แก่ 
สมรรถนะเชิงเทคนิคหลัก (Core technical competency) และสมรรถนะเชิงเทคนิคเฉพาะ (Specific 
technical competency) 

Competency แตกต่างจากทักษะ ความรู้ ทัศนคติ และแรงจูงใจ อย่างไร 
David C. McClelland กล่าวว่า Competency สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 

 1. Competency ขั้นพ้ืนฐาน (Threshold Competencies) ซึ่งหมายถึง ความรู้ หรือทักษะ
พ้ืนฐานที่บุคคล จ าเป็นต้องมีใน การท างาน เช่น ความสามารถในการอ่าน หรือ ความรู้ในสินค้าที่ตนขาย
อยู่ประจ า เป็นต้น ซึ่ง Competency พ้ืนฐานเหล่านี้ ไม้ท าให้บุคคลมีผลงานที่แตกต่างจากผู้อ่ืน หรือไม่
สามารถท าให้บุคคลมีผลงาน ที่ดีกว่าผู้อ่ืนได้ ดังนั้น Competency ในกลุ่มนี้จึงไม้ได้รับ ความสนใจจาก
นักวิชาการมากนัก จนถึงขั้นมีกลุ่มนักวิชาการบางส่วน ลงความเห็นว่า ความรู้และทักษะพ้ืนฐานเหล่านี้ 
ไม่ถือว่าเป็น Competency  
 2. Competency ที่ท าให้บุคคลแตกต่างจากผู้อ่ืน (Differentiating Competencies) หมายถึง 
ปัจจัยที่ท าให้ บุคคลมีผลการ ท างานสูงกว่ามาตรฐาน หรือดีกว่าบุคคลทั่วไป ซึ่ง Competency ในกลุ่มนี้
จะมุ่งเน้นที่การใช้ ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอ่ืนๆ (รวมถึง คานิยม แรงจูงใจ และทัศนคติ) เพ่ือช่วย
ให้เกิดผลส าเร็จที่ดีเลิศ ในงาน อีกทั้งยังเป็น Competency ที่นักวิชาการ จ านวนมากให้ความส าคัญใน
การพัฒนาให้มีข้ึนในบุคคล มากกว่า Competency กลุ่มแรก ตัวอย่างเช่น การศึกษาของสถาบันชื่อดังใน
ด้าน Competency ชื่อ Schoonover Associates ก็มุ่งศึกษาและให้ความส าคัญเฉพาะ 
Differentiating Competency โดยสถาบัน แห่งนี้ได้อธิบายถึงความแตกต่างของความรู้ ทักษะ และ
แรงจูงใจ/ทัศนคติ กับ Competency ในเชิงเปรียบเทียบดังนี้ 

Competency VS. Knowledge: Competency จะหมายถึงเฉพาะพฤติกรรมที่ก่อให้เกิด
ผลงานที่ดีเลิศ (Excellent Performance) เท่านั้น ดังนั้น ตัวความรู้ (Knowledge) โดดๆ จึงไม่ถือว่า
เป็น Competency เว้นแต่ความรู้ในเรื่องนั้นๆ จะสามารถน ามาประยุกต์หรือน ามาใช้กับพฤติกรรมซึ่งท า
ให้เกิดความส าเร็จในงาน จึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ Competency ตัวอย่างเช่น ความรู้และความเข้าใจ



ในความไม่แน่นอนของ “ราคา” ในตลาด -- ถือว่าเป็นความรู้ (Knowledge) แต่ความสามารถในการน า
ความรู้และความเข้าใจใน ความไม่แน่นอนของ ราคาในตลาด มาพัฒนารูปแบบการก าหนด “ราคา” ได้
นั้น จึงจะถือเป็น Competency 

Competency VS. Skill: Competency ยังเกี่ยวข้องกับทักษะ (Skill) แต่จะหมายถึงเฉพาะการ
ใช้ทักษะ ที่ก่อให้เกิดผลส าเร็จ อย่างชัดเจน ดังนั้น ทักษะเพียงอย่างเดียวยังไม่ถือว่าเป็น Competency 
ตัวอย่างเช่น ความสามารถในการน าเสนอผลิตภัณฑใหม่ -- ถือเป็นทักษะ (Skill) แต่ความสามารถในการ
วางต าแหน่งผลิตภัณฑใหม่ (Positioning) ในตลาดให้แตกต่างจากคู่แข่ง -- ถือเป็น Competency 

Competency VS. Motive/Attitude: Competency ไม่ใช่แรงจูงใจหรือทัศนคติ 
(Motive/Attitude) แต่เป็นแรงขับภายใน ซึ่งท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่ตนมุ่งหวังไปสู่สิ่งที่เป็น
เป้าหมายของเขา ตัวอย่างเช่น การต้องการความส าเร็จ -- เป็นแรงจูงใจ ที่ก่อให้เกิดแนวคิดหรือทัศนคติที่
ต้องการสร้างผลงานที่ดีแต่ความสามารถในการท างาน ให้ส าเร็จได้ตรงตามเวลาที่ก าหนด – ถือเป็น 
Competency  

ประเภทของขีดความสามารถ (Competency)   
ประเภทของขีดความสามารถ (Competency)  แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ (อาภรณ์  ภู่วิทย

พันธุ์: 2547) 
 1. ขีดความสามารถหลัก (Core Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะหรือการแสดงออกของ
พฤติกรรมของพนักงานทุกคนในองค์การ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัย
ของคนในองค์การโดยรวม  ถ้าพนักงานทุกคนในองค์การมีขีดความสามารถประเภทนี้ ก็จะมีส่วนที่จะช่วย
สนับสนุนให้องค์การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ได้ ขีดความสามารถชนิดนี้จะถูกก าหนดจากวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมายหลัก หรือกลยุทธ์ขององค์การ  
 2. ขีดความสามารถด้านการบริหาร (Managerial  Competency)  คือ ความรู้ ความสามารถ
ด้านการบริหารจัดการ เป็นขีดความสามารถที่มีได้ทั้งในระดับผู้บริหารและระดับพนักงานโดยจะแตกต่าง
กันตามบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ (Role – Based) แตกต่างตามต าแหน่งทางการบริหาร งานที่
รับผิดชอบ ซึ่งบุคลากรในองค์กรทุกคนจ าเป็นต้องมีในการท างานเพ่ือให้งานส าเร็จ  และต้องสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์  วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์การ เช่น การวางแผน การบริหารการเปลี่ยนแปลง ความรู้
เกี่ยวกับธุรกิจของการไฟฟ้านครหลวง การค านึงถึงต้นทุน  การท างานเป็นทีม การติดต่อสื่อสาร        
การแก้ปัญหาและตัดสินใจ ภาวะผู้น า ความคิดสร้างสรรค์ การเสริมสร้างนวัตกรมใหม่  เป็นต้น  
 3. ขีดความสามารถตามต าแหน่งงาน (Functional  Competency ) คือ ความรู้ ความ 
สามารถในงานซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะของงานต่าง ๆ (Job – Based) 
เช่น ต าแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ควรต้องมีความรู้ทางด้านวิศวกรรม  นักบัญชี ควรต้องมีความรู้ทางด้านการ
บัญชี เป็นต้น หน้าที่งานที่ต่างกัน ความสามารถในงานย่อมจะแตกต่างกันตามอาชีพ ซึ่งอาจเรียก         
ขีดความสามารถชนิดนี้ สามารถเรียก  Functional  Competency  หรือเป็น  Job  Competency  
เป็น Technical  Competency  ก็ได้ อาจกล่าวได้ว่าขีดความสามารถชนิดเป็นขีดความสามารถเฉพาะ



บุคคลซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ พฤติกรรม และคุณลักษณะของบุคคลที่เกิดขึ้นจริงตามหน้าที่
หรืองานที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย แม้ว่าหน้าที่งานเหมือนกัน ไม่จ าเป็นว่าคนที่ปฏิบัติงานในหน้าที่
นั้นจะต้องมีความสามารถเหมือนกัน 
         สรุปได้ว่า สมรรถนะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ สมรรถนะหลัก (Core 
competency) ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พนักงานทุกคนในองค์การจ าเป็นต้องมี ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้บรรลุเป้าหมายขององค์การ อาทิ ความรอบรู้เก่ียวกับองค์การ ความซื่อสัตย์ ความใฝ่รู้ และความ
รับผิดชอบ เป็นต้น อีกประเภทหนึ่งคือสมรรถนะตามสายงาน (Functional competency) ซึ่งเป็น
คุณลักษณะที่พนักงานที่ปฏิบัติงานในต าแหน่งต่างๆ ควรมีเพื่อให้งานส าเร็จและได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ 
           โมเดลขดีความสามารถ (Competency Model) 
           จากที่ได้กล่าวมานั้นมีนักวิชาการจากหลายส านักต่างก็มีแนวคิดที่ต่างกัน  และก็ได้มีการแบ่ง
โมเดลขีดความสามารถ (Competency) ไว้มากมายหลายรูปแบบ ซึ่ง ธ ารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์, 2548 สรุป
ประเภทของขีดความสามารถ ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้ 
            1. ขีดความสามารถหลัก (Core Competency) เป็นค าที่ใช้เรียก Competency หลักในบริบท
ที่แตกต่างกัน ขีดความสามารถหลักอาจเป็นได้ทั้งขีดความสามารถขององค์การและบุคลากรในองค์การ  
ซึ่งขีดความสามารถของทั้งสองกลุ่มนี้มีความแตกต่างกัน แต่สัมพันธ์กัน(จิรประภา อัครบวร, 2548) 
            2. ขีดความสามารถในงาน (Functional Competency) หมายถึง ขีดความสามารถอ่ืนที่ไม่ใช่
ขีดความสามารถหลัก ซึ่งเป็นคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่ก าหนดขึ้นส าหรับผู้ปฏิบัติงานและเป็น
คุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่องค์การต้องการส าหรับแต่ละต าแหน่งงานที่แตกต่างกันไปเพ่ือให้ปฏิบัติงาน
ในต าแหน่งงานนั้น ๆ ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว  ้ ตัวอย่างเช่น การรับพนักงานขับรถยนต์ขององค์การ 
ผู้ที่จะมาด ารงต าแหน่งควรมีคุณสมบัติที่รู้จักเส้นทางเป็นอย่างดีทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด  มีความรู้
และเข้าใจกฎจราจร ใจเย็นและควบคุมอารมณ์ได้ดี มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์และสามารถแก้ไขเบื้องต้นได้ 
อีกท้ังต้องรู้จักวิธีบ ารุงรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมอยู่เสมอ เป็นต้น คุณสมบัติเบื้องต้นของพนักงานขับรถ
เหล่านี้ ก็คือ ขีดความสามารถที่ก าหนดขึ้นตามต าแหน่งงาน (Functional Competency) ซึ่งแต่ละ
ต าแหน่งงานอาจจะมีบางตัวที่เหมือนกัน หรือบางตัวที่ต่างกันหรืออาจไม่เหมือนกันทั้งหมดเลยก็เป็นได้ 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับลักษณะงานของแต่ละต าแหน่งงาน 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 2.2 โมเดลขีดความสามารถ (Competency Model) 
ที่มา : (ดัดแปลงมาจากจิรประภา อัครบวร, 2549) 
              
           แต่ละองค์การสามารถก าหนดโมเดลขีดความสามารถ (Competency Model) แตกต่าง 
กันได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับงานในองค์การนั้นๆ ตัวอย่างเช่น ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์นครธนก าหนดโมเดล
ขีดความสามารถประกอบด้วย 4 กลุ่ม คือ ขีดความสามารถหลัก (Core Competency) ขีด
ความสามารถในผลิตผล (Product Competency) ขีดความสามารถด้านเทคนิค (Technical 
Competency) และขีดความสามารถตามกฎระเบียบ (Regulation  Competency) ส่วนโครงการสร้าง
ระบบพัฒนาบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (จิรประภา อัครบวร และกัลยาณี คูณมี, 
2547) ก าหนดโมเดลขีดความสามารถ (Competency Model) ประกอบด้วยขีดความสามารถหลัก 
(Core Competency) และขีดความสามารถในงาน (Functional Competency) โดยแบ่งขีด
ความสามารถในงาน (Functional Competency) ออกเป็น 2 ส่วน คือ ขีดความสามารถด้านการบริหาร
จัดการ (Professional Competency หรือManagerial Competency) และ ขีดความสามารถที่เป็น
ความเชี่ยวชาญในงาน (Technical  Competency) ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรใน 1 ต าแหน่งจะมีลักษณะ

โมเดลขีดความสามารถ (Competency Model) 
 

ขีดความสามารถหลัก 
(Core Competency) 
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งานอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นการบริหารจัดการ กับส่วนที่เป็นความเชี่ยวชาญในงาน ดังนั้นการก าหนด
โมเดลขีดความสามารถจึงไม่มีรูปแบบที่ตายตัว ทั้งนี้การก าหนดโมเดลขีดความสามารถมีองค์ประกอบ
อะไรบ้างนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะงานขององค์การนั้นๆ และขึ้นอยู่กับความต้องการน าขีดความสามารถไปใช้
เพ่ือวัตถุประสงค์ใด (จิรประภา อัครบวร, 2548) ทั้งนี้ ขีดความสามารถหลัก (Core Competency) เป็น
ค าที่ใช้เรียกขีดความสามารถหลักในบริบทที่แตกต่างกันขีดความสามารถหลักอาจเป็นได้ทั้ง  ขีด
ความสามารถขององค์การและบุคลากรในองค์การ ซึ่งขีดความสามารถของทั้งสองกลุ่มนี้มีความแตกต่าง
กัน แต่สัมพันธ์กันขีดความสามารถหลักขององค์กร (Organizational Core Competency) คือ
คุณลักษณะที่องค์การต้องการมีหรือเป็น เพ่ือให้มีขีดความสามารถตามท่ีผู้บริหารองค์การต้องการ เช่น ให้
มีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขีดความสามารถหลักขององค์การถูกก าหนด
จากการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน (SWOT Analysis) เพ่ือสะท้อนสิ่งที่องค์การเป็นอยู่ตาม
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ตัวอย่าง เช่น สินค้ามีความหลากหลาย, สภาพการเงินที่มั่นคง, 
นวัตกรรมในการบริหาร, เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นต้น  ขีดความสามารถหลักของบุคลากร 
(Employee Core Competency) คือ คุณลักษณะที่ทุกคนในองค์การพึงมี พึงเป็นอันจะสะท้อนค่านิยม 
วัฒนธรรมองค์การ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเสริมรับกับกลยุทธ์ขององค์การในการด าเนินกิจการซึ่งขีด
ความสามารถหลักของบุคลากรนี้มักถูกก าหนดจากขีดความสามารถหลักขององค์กร ตัวอย่างเช่น 
องค์การมีขีอความสามารถหลักคือ การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ขีดความสามารถหลักของบุคลากรที่
ควรเป็น คือ การพัฒนาตนเองและผู้อ่ืน (Developing Self and Others), การท างานเป็นทีม 
(Teamwork), การมุ่งสู่ผลส าเร็จ (Achievement Orientation) เป็นต้น  ดังนั้น ขีดความสามารถหลักจึง
มีสองนัยที่มีความแตกต่างกันตามบริบทขององค์การหรือของบุคลากรอย่างไรก็ตามขีดความสามารถหลัก
ทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด (จิรประภา อัครบวร, 2549) 
              จากการศึกษาโมเดลขีดความสามารถข้างต้นนั้น เพ่ือให้การก าหนดโมเดลขีดความสามารถมี
ความเหมาะสมกับการน ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร ผู้ศึกษาจึงได้ก าหนดโมเดลขีดความสามารถซ่ึงจะมาใช้
ในการศึกษาการก าหนดขีดความสามารถครั้งนี้ ดังรูปที่ 2.3 
Employee  Competency Model 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.3 โมเดลขีดความสามารถของพนักงาน (Employee Competency Model) 
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ที่มา (ดัดแปลงมาจาก) : จิรประภา อัครบวร, 2549 
           จากภาพที ่2.3 เป็นโมเดลขีดความสามารถที่อ้างอิงจาก จิรประภา อัครบวร และกัลยาณี คูณมี, 
2547 ซึ่งจะใช้ในการก าหนดขีดความสามารถของพนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยโมเดลความสามารถดังกล่าวจะประกอบด้วย 

 - ความสามารถหลัก (Core Competency) คือ ความสามารถที่บุคลากรในองค์กรพึงมีร่วมกัน 
ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับองค์กร ระบบงาน และงานที่ปฏิบัติงานอยู่,  ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการท างาน และ
ระบบงานที่ปฏิบัติอยู่, ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ระบบงาน และงานที่ปฏิบัติงานอยู่ , บุคลิกภาพที่ดีและ
เหมาะสม, เชาว์ทางอารมณ์ท่ีดีและเหมาะสม,  ความมีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ 

           - ความสามารถด้านการบริหาร (Managerial Competency) คือ ความสามารถของบุคลากรใน
ต าแหน่งงานระดับบังคับบัญชา ได้แก่ความสามารถในการวิเคราะห์ วางแผน และการตัดสินแก้ปัญหา, 
ความสามารถในการท างานเป็นทีม,ความสามารถในการสื่อสารข้อมูล การสนับสนุน และติดตามงาน 

           - ความสามารถตามต าแหน่งงาน (Functional Competency) คือ ความสามารถซึ่งเป็นความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางของวิชาชีพนั้น ๆ ซึ่งในที่นี้ได้ก าหนดให้ความสามารถที่เป็นความเชี่ยวชาญในงาน
ประกอบด้วยขีดความสามารถย่อย 3 ประเภท คือความสามารถหลัก (Core Competency) คือ
ความสามารถที่บุคลากรในองค์กรพึงมีร่วมกัน  ความสามารถด้านการบริหาร (Managerial 
Competency) คือ ความสามารถของบุคลากรในต าแหน่งงานระดับบังคับบัญชา  ความสามารถตาม
ต าแหน่งงาน (Functional Competency) ที่เป็นความเชี่ยวชาญซึ่งบุคลากรในกลุ่มงาน (Function) 
นั้นๆ ต้องมีร่วมกัน และความสามารถที่เป็นความเชี่ยวชาญในงานที่เฉพาะของต าแหน่งงาน  ซึ่งจะ
แตกต่างกันไปในแต่ละต าแหน่งงานที่อยูในกลุ่มงานเดียวกัน 
            ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Casual Relationship) 
             เป็นขีดความสามารถด้านแรงจูงใจ ลักษณะนิสัย และแนวคิดของบุคคลที่จะรวมกันเป็นความ
มุ่งมั่น (Intent) ในแต่ละบุคคล เพ่ือท านายทักษะ พฤติกรรม การกระท า ตลอดจนน าไปทายผลลัพธ์การ
ปฏิบัติงานได้ต่อไป อันเป็นเส้นทางของเหตุผลที่น ามาใช้วิเคราะห์ประเมิน 
          เกณฑ์ที่ใช้อ้างอิง (Criterion-reference) 
          เป็นเกณฑ์ที่ใช้ก าหนดขีดความสามารถ โดยจะต้องผ่านการท านายอย่างมีนัยส าคัญเช่น วิธีการ
ทางสถิต ิเป็นต้น ซึ่งใช้เกณฑ์ท่ีศึกษาอ้างอิงส่วนมากจะมี 2 ลักษณะ คือ 

1. เกณฑ์ของการปฏิบัติงานสูงสุด (Superior Performance) เป็นการปฏิบัติงานที่สูงกว่า 
มาตรฐาน หรือสามารถปฏิบัติงานให้ได้ดีท่ีสุด 

           2. เกณฑ์การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล (Effective Performance) เป็นระดับการท างานขั้น
ต ่าที่สามารถยอมรับได ้



            จากลักษณะของขีดความสามารถที่ Spencer และ Spencer (1993) เสนอไว้ สามารถสรุปได้
ว่า ขีดความสามารถเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลในด้าน ความรู้ พฤติกรรม ทักษะความคิด และ
แรงจูงใจ ที่มีความสัมพันธ์กันเชิงเหตุผล และส่งผลต่อการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล การวิเคราะห์ปัจจัย
ต่าง ๆ เพ่ือก าหนดกรอบสมรรถนะส าหรับบุคลากรในต าแหน่งงานต่าง ๆ นั้น จ าเป็นต้องแบ่งประเภท
สมรรถนะออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
              1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) เป็นสมรรถนะที่จะท าให้องค์กรมุ่งสู่อนาคตและ
ประสบความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และกลยุทธ์หลัก (Grand Strategy)  
ตลอดจนเป้าหมายหลักขององค์กร ซึ่งในการวิเคราะห์สมรรถนะหลักจะเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง 
ๆ ตามที่กล่าวมาเพ่ือก าหนดว่าสมรรถนะหลักอะไรบ้างจะท าให้องค์กรบรรลุปัจจัยเหล่านั้นได้  และถูก
ก าหนดให้เป็นสมรรถนะที่บุคลากรทุกคน ทุกระดับ ทุกต าแหน่ง หรือทุกสายงานจะต้องมี เพียงแต่จะมี
ระดับความเข้มข้นของสมรรถนะในแต่ละด้านไม่เท่ากัน 
              2. สมรรถนะด้านการเป็นมืออาชีพ (Professional Competency) เป็นสมรรถนะที่ท าให้
บุคลากรทุกคน ทุกต าแหน่งในองค์กรสามารถปฏิบัติงานตามสายงานหรือสายวิชาชีพของตนได้อย่าง
ราบรื่น ซ่ึง Competency ในกลุ่มนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อยคือ 
                  2.1 สมรรถนะด้านการจัดการ (Managerial Competency) เป็นกลุ่มสมรรถนะที่จ า เป็น
ส า หรับต า แหน่งงานที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาที่ใช้ในการบริหารจัดการบุคลากรที่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ 
ทักษะ และทัศนคติในทางที่สนับสนุนความส าเร็จในการท างานของต าแหน่งงาน  และสนับสนุนต่อ
ความส าเร็จของส่วนงานและองค์กร  คุณลักษณะ  - ความรู้ - ทักษะ- กรอบความคิด - แรงจูงใจ- 
ทัศนคต ิ พฤติกรรมในการท างานผลส าเร็จของงานองค์กรบรรลุเป้าหมาย 
                  2.2 สมรรถนะด้านปฏิบัติการ (Operational Competency) เป็นกลุ่มสมรรถนะของ 
ต าแหน่งงานที่ไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะช่วยให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามวิชาชีพ และปฏิบัติงานใน
ลักษณะของการเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงานและบุคลากรที่ดีขององค์การ 
            3. สมรรถนะด้านวิชาชีพ (Functional Competency) เป็นสมรรถนะที่เก่ียวข้องกับงานเฉพาะ
ด้านหรืองานเทคนิคเฉพาะสายวิชาชีพ เช่น การเงิน บัญชี การตลาด ทรัพยากรบุคคลกฎหมาย ฯลฯ ซึ่ง
สมรรถนะกลุ่มนี้จะท าให้บุคลากรในแต่ละสายวิชาชีพสามารถปฏิบัติงานที่ต้องอาศัยวิชาชีพเฉพาะในการ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
             จากสมรรถนะที่กล่าวมาทั้ง 3 ประเภทนั้น จะเห็นได้ว่าถ้าบุคลากรในต าแหน่งงานใดก็ตามถูก
ก าหนดสมรรถนะทั้ง 3 ประเภทได้อย่างสมบูรณ์ ถูกต้องแล้วจะท าให้บุคลากรผู้นั้น 

1. สามารถปฏิบัติงานโดยใช้วิชาชีพเฉพาะของตนได้ 
              2. สามารถน าความรู้ในเชิงวิชาชีพมาใช้ในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบในส่วนงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยอาศัยสมรรถนะด้านการเป็นมืออาชีพซึ่งเปรียบเสมือนน้ ามันหล่อลื่นเป็น
ตัวช่วย เพราะล าพังสมรรถนะด้านวิชาชีพเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ 
              3. สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้ในเชิงสนับสนุนวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ 



(Mission) กลยุทธ์หลัก (Grand Strategy) ตลอดจนเป้าหมายหลักขององค์กร 
               ขั้นตอนการด าเนินงานพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะของบุคลากร  ในการด าเนินงาน
พัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะของบุคลากรตั้งแต่เริ่มต้นจนกระท่ังเสร็จสิ้นโครงการ มีดังนี้ 
               1. ศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนวิสาหกิจและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลความสามารถ
เชิงสมรรถนะของบุคลากรจะต้องสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจและความต้องการขององค์กร  ซึ่งจะได้จาก
การศึกษาวิเคราะห์เรื่องต่าง ๆ อย่างละเอียด ดังนี้ 
                   1.1 การบริหารจัดการ ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างการบริหารจัดการของส านักงานและ
ระบบวิธีการในการบริหารจัดการเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนวิสาหกิจโครงสร้างองค์กร 
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละสายงาน ตลอดจนระเบียบข้อบังคับและค าสั่งต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
                   1.2 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วยการทบทวนนโยบายและการจัดการ
ทรัพยากรบุคคล โครงสร้างบุคลากร (แยกตามระดับ ต าแหน่งงาน อายุ และคุณวุฒิ)  การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลในปัจจุบันและท่ีผ่านมา 
               2. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการน าหลักสมรรถนะมาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให้กับผู้บริหาร คณะท างานและผู้เกี่ยวข้องได้มีความรู้ความเข้าใจหลักการและแนวคิดพ้ืนฐานความส าคัญ
และคุณประโยชน์ของระบบสมรรถนะ ตลอดจนขั้นตอนและรายละเอียดการด าเนินงาน 
               3. ก าหนดสมรรถนะหลัก (Core Competency) เป็นสมรรถนะที่จะท าให้องค์กรมุ่งสู่อนาคต 
และประสบความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และกุลยุทธ์หลัก (Grand Strategy) 
ตลอดจนเป้าหมายหลักขององค์กร และจากการวิเคราะห์โดยอาศัยการเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์พันธกิจ 
ค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กรของส านักงาน สมรรถนะหลักของส านักงานสรุปได้ดังนี้ 
                 3.1 การมุ่งมั่นสู่ผลส าเร็จของงาน (Achievement Orientation) หมายถึง พยายามที่จะ
ท างานในความรับผิดชอบให้ดีที่สุดให้ได้ หรือพยายามที่จะท างานให้ได้มาตรฐานในระดับที่สูงที่สุด 
                    3.2 การมีจิตใจรักบริการ (Service Mind) หมายถึง สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการภายใน ซึ่งหมายถึงบุคคลภายในองค์กรและผู้รับบริการภายนอกองค์กร 
                  3.3 จริยธรรม (Integrity) หมายถึง ครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกต้อง เหมาะสมทั้งตาม
หลักกฎหมายและคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติตามหลักแนวทางในวิชาชีพของตนโดยมุ่ง
ผลประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ทั้งนี้เพ่ือธ ารงรักษาศักดิ์ศรีแห่งอาชีพ อีกทั้งเพ่ือ
เป็นก าลังส าคัญในการสนับสนุนผลักดันให้ภารกิจหลักบรรลุเป้าหมาย 
                    3.4 การท างานเป็นทีม (Teamwork) หมายถึง สามารถปฏิบัติและท าให้ผู้อื่นปฏิบัติงาน 
ร่วมกัน หรือประสานงานกับส่วนงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                    3.5 การพัฒนาตนเอง (Self Development) หมายถึง พยายามเรียนรู้หรือแสวงหา
ข้อมูลความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือการพัฒนา 
                    3.6 การปรับตัว (Adaptability) หมายถึง สามารถปรับตัวและปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพในสถานการณ์ท่ีมีความแตกต่าง หรือหลากหลาย หรือที่มีการเปลี่ยนแปลง 



             4. ก าหนดสมรรถนะด้านการเป็นมืออาชีพ (Professional Competency) เป็นสมรรถนะที่ท า
ให้บุคลากรทุกคนทุกต าแหน่งงานในองค์กรสามารถปฏิบัติงานตามสายงานหรือสายวิชาชีพของตนได้
อย่างราบรื่น แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อยคือ 
                4.1 สมรรถนะด้านการจัดการ (Managerial Competency) เป็นกลุ่มสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับต าแหน่งงานที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาที่ใช้ในการบริหารจัดการบุคลากรให้มีความรู้  ทักษะและทัศนคติ
ในทางที่สนับสนุนความส าเร็จในการท างานของต าแหน่งงาน และสนับสนุนต่อความส าเร็จของส่วนงาน
และองค์กร 
                4.2 สมรรถนะด้านปฏิบัติการ (Operational Competency) เป็นกลุ่มสมรรถนะของ
ต าแหน่งงานที่ไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะช่วยให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามวิชาชีพและปฏิบัติงานใน
ลักษณะของการเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงานและบุคลากรที่ดีขององค์กร 
             5. ก าหนดสมรรถนะด้านวิชาชีพ (Functional Competency) เป็นสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพโดยเฉพาะหรืองานเฉพาะด้านของต าแหน่งงาน หรือสายงานใด ๆ โดยตรง ซึ่งจะช่วยให้บุคคล
ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ประสบความส าเร็จ 
             6. จัดท าพจนานุกรมสมรรถนะ (Competency Dictionary) จะเป็นการก าหนดรายละเอียด
ของพฤติกรรมที่บ่งชี้ให้เห็นถึงลักษณะของสมรรถนะที่ก าหนดขึ้น  เป็นดัชนีที่ใช้วัดหรือประเมินว่า
สมรรถนะของคน ๆ หนึ่งจะแตกต่างไปจากอีกคนหนึ่งหรือไม่ โดยพิจารณาตามบทบาทและขอบเขตงานที่
รับผิดชอบ เช่น บทบาทของการเป็นหัวหน้าฝ่าย พฤติกรรมที่แสดงออกย่อมต้องแตกต่างจากบทบาทของ
พนักงาน 
             7. จัดเทียบสมรรถนะกับต าแหน่งงาน (Competency Mapping) เป็นกระบวนการในการ
เชื่อมโยงสมรรถนะและระดับของสมรรถนะ (Proficiency Level) ให้ตรงกับความต้องการของแต่ละ
ต าแหน่งงาน โดยทุกต าแหน่งงานจะได้รับการก าหนดจ านวนสมรรถนะที่ต้องการพร้อมทั้งระดับสมรรถนะ
อย่างเหมาะสมกับความจ าเป็นของงานนั้น ๆ และจะเป็นมาตรฐานของต าแหน่งงานที่คาดหวังให้ผู้ด ารง
ต าแหน่งปฏิบัติงานให้บรรลุตามข้อคาดหวังนั้น ๆ 
              8. จัดท ากรอบการประเมินสมรรถนะ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการ
ประเมินสมรรถนะ 
                  8.1 กรอบการประเมินสมรรถนะเป็นกลไกที่ส าคัญก่อให้เกิดคุณภาพในการประเมิน
บุคลากร โดยเน้นการประเมินจากสมรรถนะที่สะท้อนมาจากพฤติกรรมในการท างานของบุคลากรมีแนว
ทางการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 
                       8.1.1 การก าหนดผู้ท าหน้าที่ประเมินสมรรถนะ 
                       8.1.2 การก าหนดแนวทางการประเมินสมรรถนะ 
                       8.1.3 การพิจารณาน าผลการประเมินสมรรถนะไปใช้งาน 
                   8.2 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการประเมินสมรรถนะ เพ่ือให้ผู้ใช้งาน
มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการใช้งาน 



             9. การประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment) และการวิเคราะห์ช่องว่างสมรรถนะ 
(Competency Gap Analysis) 
                9.1 การประเมินสมรรถนะ คือการเปรียบเทียบ “พฤติกรรมและวิธีการท างานที่พนักงาน
แสดงออกในสถานการณ์ที่จะสะท้อนสมรรถนะแต่ละเรื่อง” โดยวิธีการและพฤติกรรมการท างานนั้นถือ
เป็นข้อมูลหลักฐานที่จะใช้ประเมินสมรรถนะว่ามีความใกล้เคียงกับสมรรถนะในระดับใดตามตัวแบบ
สมรรถนะที่ก าหนดขึ้น 
                9.2 การวิเคราะห์ช่องว่างสมรรถนะ (Competency Gap Analysis) คือการหาความ
แตกต่างระหว่างสถานภาพปัจจุบันกับสถานภาพที่ควรจะเป็นของสมรรถนะ โดยสมรรถนะรายการใดมี 
ช่องว่างระหว่างระดับสมรรถนะปัจจุบันและระดับสมรรถนะเป้าหมายมีค่าติดลบ  ซึ่งหมายถึงพนักงานมี
ระดับความสามารถในการท างานในปัจจุบันน้อยกว่าระดับสมรรถนะที่คาดหวัง สมรรถนะตัวนั้นจ าเป็นที่
จะต้องได้รับการพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือให้พนักงานมีความสามารถในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น  
โดยการจัดล าดับความเร่งด่วนของสมรรถนะแต่ละตัวตามค่า ติดลบของช่องว่างสมรรถนะโดยช่องว่าง
สมรรถนะยิ่งมีค่าติดลบต่ ายิ่งมีความเร่งด่วน 
              10. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) เป็นแนวทาง  
การพัฒนาบุคลากรอย่างมีทิศทางโดยใช้หลักการประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment) เพ่ือ 
ก าหนดช่องว่างสมรรถนะ (Competency Gap) ส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
รายบุคคล 
 
ความหมายของการพัฒนาขีดความสามารถ 
           ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ให้ความหมายของการพัฒนาขีด
ความสามารถไว้ว่า หมายถึงกระบวนการที่ท าให้ บุคคล องค์กร สถาบัน และสังคมได้พัฒนาความสามารถ 
(ทั้งโดยบุคคลหรือร่วมกัน) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่จะแก้ปัญหา รวมทั้งก าหนดและด าเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  มีองค์ประกอบที่ส าคัญ สามประการ คือ 
           ประการที่หนึ่ง การพัฒนาขีดความสามารถเป็นกระบวนการเรียนรู้และมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่ใช่กิจกรรมที่ด าเนินการครั้งเดียวส าเร็จ  ประการที่สอง เป็นกระบวนการที่เน้นการใช้และการ
เสริมสร้างพลังของทั้งบุคคล องค์กร และเครือข่าย  ประการที่สาม ต้องมีการพิจารณาด าเนินการอย่าง
เป็นระบบในการจัดท ายุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาขีดความสามารถ 
           เมื่อพิจารณาทั้งความหมายและองค์ประกอบทั้งสามที่กล่าวมาแล้ว การจัดให้มีการฝึกอบรม
บุคลากรเพียงอย่างเดียว จึงเป็นเพียงส่วนน้อยนิดส่วนหนึ่งของกระบวนการการพัฒนาขีดความสามารถ
เท่านั้น 
           แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน 

  ปัจจุบันรูปแบบของการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในอุตสาหกรรม มีรูปแบบวิธีการที่
หลากหลาย เช่น การทัศนศึกษาดูงานในหน่วยงานอ่ืน  (Best practice) การฝึกอบรมทาง



เทคนิค (Training) รวมถึงการจัดกิจกรรมในลักษณะต่างๆเพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยนความรู้ 
ตัวอย่างเช่น กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Show & share) กิจกรรมจับคู่ (Buddy) กิจกรรมพ่ี
เลี้ยง (Coaching) การมอบหมายงานหรือโครงการให้ท า (Project assignment) และการมอบหมายงาน
ให้ท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน (Team base activity) เป็นต้น แต่หากเป็นการพัฒนาในรูปแบบของการ
ฝึกอบรมแล้วสามารถจัดแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

    1.  จัดการฝึกอบรมในสถานประกอบการ (In-house training) โดยสถานประกอบการเป็น
ผู้จัดการฝึกอบรม และใช้วิทยากรจากภายนอก หรือเป็นวิทยากรภายในของสถานประกอบการเองซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นหัวหน้างานหรือวิศวกรที่ท างานในหน้าที่นั้น แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือ 

1.1  การฝึกอบรมหน้างาน (On the job training) หรือ OJT คือ การฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอด
ทักษะการท างานที่มีข้ันตอนง่ายๆ ไม่ซับซ้อนมากนัก 

                   1.2  การฝึกอบรมในห้อง (Off the job training) หรือ OFF-JT คือการฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอด
ความรู้และทักษะการท างานที่มีขั้นตอนยุ่งยาก หรือมีความซับซ้อนขึ้น ส่วนใหญ่จะต้องมีการสอนทฤษฎี
หัวงานด้วย 

     2. จัดการฝึกอบรมนอกสถานประกอบการ (Class room training)  ส่วนใหญ่เป็น
หน่วยงาน สถาบันของรัฐหรือเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษา เป็นผู้จัดการฝึกอบรม โดยจัดขึ้นที่
หน่วยงาน วิทยากรที่ใช้จะเป็นครู อาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และ
ทักษะให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

จากรูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม บทบาทของภาครัฐที่เน้น
การพัฒนาในเชิงตั้งรับ และด้วยข้อจ ากัดด้านทรัพยากร เช่นบุคลากร งบประมาณ และการบริหาร
จัดการ  จึงท าให้การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมที่มีรูปแบบในเชิงตั้งรับ ไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายตามสาขาอาชีพ และใน
อนาคต อาจส่งผลกระทบต่อการปรับตัวเ พ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ การค้า              
การลงทุน  และการแข่งขันของประเทศได้ 

การพัฒนาศักยภาพเพื่อความส าเร็จในการท างาน 
การบริหารจัดการมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกระแสโลก โดยการพัฒนายกระดับมาตรฐาน

ของบุคลากรในองค์กร และกระบวนการต่าง ๆ ให้ก้าวล้ า เพ่ือปรับกลยุทธ์การแข่งขันแห่งสากล ซึ่งสิ่ง
ส าคัญที่สุดในการพัฒนาองค์กรคือ การพัฒนาคุณภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ด้วยเหตุนี้การ
บริหารแห่งอนาคต จึงเน้นการพัฒนาบุคลากรไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาระบบและการพัฒนากิจการ โดย
ควรมุ่งเน้นปลูกฝังจิตส านึกใน 3 ด้านเพ่ือดึงศักยภาพภายในตัวบุคลากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้ 
(สุภัคศิริ ยุทธิวัจน์, 2552, หน้า 1-15) 

1. จิตส านึกในการพัฒนาตนเอง คือ การมีจิตส านึกในการพัฒนาตนเองและตระหนักในคุณค่า
แห่งตน ซึ่งหากบุคลากรมีจิตส านึกในการพัฒนาตนเองก็จะท าให้ตัวเองมีความสุขในการด ารงชีวิตและ
ส่งผลไปสู่องค์กรท าให้มีก าลังการผลิตที่สูงขึ้น 



2. จิตส านึกในการพัฒนางานคือ การรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้เกิดผลงานตามที่ได้รับมอบหมาย โดยต้องรู้และเข้าใจในสิ่ง ต่อไปนี้ 
 1) ต้องรู้และเข้าใจภารกิจ (Cross Function) ของหน่วยงานของตนอย่างถ่องแท้ว่ามีอะไรบ้าง
งานรับผิดชอบอยู่มีส่วนประสานสัมพันธ์และสอดคล้อง ตลอดจนมีส่วนให้องค์กรในภาพรวมทั้งหมด
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายอย่างไร มีส่วนประสานและสอดคล้องสัมพันธ์กับภารกิจฝ่ายอ่ืนอย่างไรและมี
ส่วนช่วยภารกิจรวมขององค์กรให้บรรลุผลส าเร็จได้อย่างไร  เพ่ือเป้าหมาย และนโยบายขององค์กร
โดยรวม 

2) ต้องรู้และเข้าใจในหน้าที่งานของตนอย่างชัดเจนว่า มีภาระและความรับผิดชอบงานส่วนไหน 
มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับงานของคนอ่ืนอย่างไรและอยู่ในส่วนใดของภาพรวมทั้งหมดของฝ่ายและโยงไป
ถึงองค์กรในภาพรวมทั้งหมด 

3) เต็มใจที่จะท างานที่ได้รับมอบหมาย พร้อมน ามาปฏิบัติให้บังเกิดผลส าเร็จเป็นผลงานออกมา
ให้เห็นอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม มีความพอใจและชอบงานท่ีท า 

4) ต้องวางแผน ก าหนดตารางและข้ันตอนล าดับในการท างานในส่วนที่ตนรับผิดชอบ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

5) ต้องเอาใจใส่กับงาน ปรับปรุงพัฒนา พิจารณาคิดค้นและสร้างสรรค์อยู่เสมอ 
6) ต้องเข้าใจการท างานเป็นทีม โดยให้ความร่วมมือกันอย่างดีที่สุดในส่วนหรือแผนกที่รับผิดชอบ 

และขณะเดียวกันต้องฝึกเรียนรู้งานในแผนกเพ่ือการเปลี่ยนหรือได้รับการมอบหมายในขณะที่บุคคลอ่ืนไม่
สามารถปฏิบัติงานได ้

3. จิตส านึกในการพัฒนาองค์กร คือ การตระหนักรู้ในคุณค่าแห่งองค์กร โดยธรรมชาติของ
องค์กรเป็นระบบสังคม และมีพ้ืนฐานบนความสนใจร่วมกัน การพัฒนาองค์กรทั้งระบบไม่ใช่เรื่องของใคร
เพียงคนเดียว แต่คือ หน้าที่ของทุกคนในองค์กรต้องร่วมมือกันและการที่จะท าให้สมาชิกองค์กรร่วมใน
ประโยชน์ที่เกิดข้ึน 
 เครื่องมือในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร 

การที่องค์กรจะพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรนั้นจ าเป็นจะต้องใช้เครื่องมือดังต่อไปนี้ 
(จีระ หงส์ลดารมภ์, 2552, หน้า 1-7) การเพ่ิมคุณค่าในงาน เป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานที่มีพ้ืนฐานส าคัญมาจากแนวคิดของ Frederick Herzberb ในปี 1950 และ 1960 ผู้ศึกษา
เกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน (job satisfaction) ต่อมา Hackman และ Oldham ได้น ามาศึกษาต่อ 
มุ่งเน้นไปที่คุณลักษณะของงาน(Job Characteristics Model) ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดพ้ืนฐานที่ส าคัญของ 
Job Enrichment ดังนั้น  แนวคิดของเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร “Job Enrichment” จึงเป็นกิจกรรม
ด้านการบริหารจัดการที่เน้นการออกแบบลักษณะงาน เป็นงานที่แตกต่างจากเดิมที่เคยปฏิบัติ เน้นให้
พนักงานเกิดความช านาญในงานที่หลากหลายขึ้น (Skill variety) เกิดความรับผิดชอบในงานของตน 
(Task identity) เป็นลักษณะงานที่มีความส าคัญ (Task significance) มีอิสระสามารถบริหารจัดการงาน
นั้นด้วยตนเอง (Autonomy) และการได้รับข้อมูลป้อนกลับจากผู้บังคับบัญชา (Feedback) เป็นระยะ



อย่างต่อเนื่อง  เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของการออกแบบงานในลักษณะของ  Job Enrichment 
ได้แก่ 

1. Renewal - การท าให้เกิดความแปลกใหม่ ไม่ให้พนักงานเกิดความเบื่อหน่าย โดยการปลี่ยน
แปลงลักษณะงาน บุคคลที่จะต้องติดต่อประสานงานด้วย เปลี่ยนมุมมองหรือความคิดจากงานเดิม 

2. Exploration - การพัฒนาและการแสวงหาทักษะความช านาญที่มากขึ้น พัฒนาสัมพันธภาพที่
เกิดข้ึนจากการท างานใหม่ ๆ 
 3. Specialization - การช านาญในงานเป็นพิเศษ ก่อให้เกิดความสามารถในการบริหารจัดการ
งานนั้นที่ลึกขึ้น ยากและท้าทายมากขึ้น  อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการออกแบบงานในลักษณะของ Job 
Enrichment จะมีประโยชน์กับพนักงาน แต่มีพนักงานบางกลุ่มที่ต่อต้าน ปฏิเสธไม่ยอมรับงานที่ต้องเพ่ิม
มากขึ้น พวกเขาจะมองว่าเป็นการสูญเสียเวลาที่จะต้องบริหารจัดการงานที่เพ่ิมมากขึ้น  ดังนั้นหาก
ผู้บังคับบัญชาต้องการที่จะมอบหมายงานให้พนักงานยากและท้าทายขึ้น ผู้บังคับบัญชาจะต้องชี้แจง
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน(Clarity) เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าและเป้าหมายในอาชีพ โดยให้ค าแนะน า/กรอบ
แนวทางปฏิบัติท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงแก่พนักงานในการบริหารจัดการกับงานที่เพ่ิมมากขึ้น (Introduction) 
เพ่ือช่วยสร้างความมั่นใจในตัวพนักงานว่าพวกเขาสามารถบริหารงานที่ก่อให้เกิดมูลค่าในงาน  (Job 
value added)ที่มากขึ้นและยากกว่าเดิมได้ พบว่าเครื่องมือการออกแบบงานที่เน้นการเพ่ิมคุณค่าในงาน
หรือ Job  Enrichment จึงเหมาะกับการเตรียมความพร้อมในสายอาชีพ (Career Path) ให้กับพนักงาน 
เพ่ือช่วยเตรียมพนักงานให้สามารถรับผิดชอบงานที่เพ่ิมขึ้นในต าแหน่งงานที่สูงขึ้น  รูปแบบของการเพ่ิม
คุณค่าในงานพบว่า Job Enrichment ที่นิยมใช้อยู่ในองค์การนั้นมี 2 รูปแบบที่แตกต่างกันตามลักษณะ
งานที่มอบหมายให้พนักงานรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
 1. การเพ่ิมคุณค่างานในงานที่มีระดับหรือค่างานเช่นเดียวกับงานที่พนักงานได้รับมอบหมายใน
ปัจจุบัน หมายถึง การเพ่ิมคุณค่างานให้กับพนักงานได้ท างานท่ีมีระดับงานที่เท่ากับงานปัจจุบัน เป็นงานที่
มีความหลากหลายท าให้ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น หรือเป็นการท างานที่ท้าทาย โดยอาจเป็นการ
ท างานเชิงเทคนิคมากขึ้น 
 2. การเพ่ิมคุณค่างานในงานที่มีระดับหรือค่างานสูงกว่างานที่พนักงานได้รับมอบหมายในปัจจุบัน 
หมายถึง การเพ่ิมคุณค่างานโดยมอบหมายให้พนักงานท างานในขอบเขตงานที่สูงมากขึ้น  และพนักงานมี
โอกาสในการตัดสินใจมากขึ้น ซึ่งการเพ่ิมคุณค่างานในลักษณะนี้เป็นการช่วยกระตุ้นส่งเสริมให้พนักงานมี
ความพร้อมที่จะรับผิดชอบงานในต าแหน่งงานที่สูงขึ้นต่อไปได้ 

ขั้นตอนการเพ่ิมคุณค่าในงาน  การเพ่ิมคุณค่างานมีขั้นตอนและหลักปฏิบัติในรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 

1. ขั้นตอนการส ารวจ ผู้บังคับบัญชาจะต้องตรวจสอบว่าพนักงานมีขอบเขตความรับผิดชอบงาน
ปัจจุบันอะไรบ้าง โดยดูจาก Job Description (JD) หรือ ใบก าหนดหน้าที่งานของต าแหน่งงานหรืออาจ
สอบถามพนักงานว่าในการท างานปัจจุบัน อะไรจะท าให้งานมีความท้าทายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  
กระบวนการนี้จะท าให้ผู้บังคับบัญชาออกแบบการเพ่ิมคุณค่างานให้พนักงานได้ถูกต้องและเหมาะสมมาก



ที่สุด 
 2. ขั้นตอนการรวบรวมงาน ผู้บังคับบัญชารวบรวมจัดหมวดหมู่งานที่เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงกับ
งานปัจจุบันที่พนักงานรับผิดชอบ และพิจารณาคัดเลือกงานที่จะมอบหมายให้พนักงานประกอบกับน า
ข้อมูลที่ได้สอบถามจากพนักงานมาใช้ประกอบการพิจารณามอบหมายงานที่ยากข้ึนให้กับพนักงาน 
 3. ขั้นตอนการสื่อสาร และให้ค าแนะน า ผู้บังคับบัญชาจะต้องสื่อสารกับพนักงาน โดยบอก
จุดประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน และควรให้ค าแนะน าแก่พนักงานถึงแนวทางปฏิบัติในการบริหารงาน
ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งผู้บังคับบัญชาต้องแจ้งเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ต้องการให้
พนักงานทราบ โดยเชื่อมโยงกับความก้าวหน้าและเป้าหมายในอาชีพของพนักงานแต่ละคน 
 4. ขั้นตอนการน าไปปฏิบัติ ผู้บังคับบัญชาควรติดตามการท างานพนักงานและสอบถามพนักงาน
อย่างสม่ าเสมอ เพราะพนักงานจะต้องปรับตัวกับงานใหม่ ๆ ผู้บังคับบัญชาจึงจะต้องเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับ
พนักงานในช่วงที่พนักงานยังต้องรับผิดชอบงานที่ยากและท้าทายขึ้นกว่าเดิม 
 5. ขั้นตอนการประเมินและสรุปผล ผู้บังคับบัญชาจะต้องตรวจสอบและประเมินผลความส าเร็จ
ในการพัฒนาความสามารถของพนักงานจากการมอบหมายงานที่เพ่ิมคุณค่ามากขึ้นพร้อมทั้งสรุปผลและ
แจ้งผลให้พนักงานรับรู้ว่าพนักงานสามารถบริหารงานที่มอบหมายให้ได้มากน้อยแค่ไหน 

กลุ่มเป้าหมาย กลุม่เป้าหมายที่เหมาะสมในการพัฒนาความสามารถด้วยวิธีการเพ่ิมคุณค่าในงาน
คือพนักงานที่ท างานเดิมๆ ซ้ าๆ มาเป็นระยะเวลานาน เป็นการท างานที่ใช้ทักษะซ้ า ไม่มีโอกาสคิด
สร้างสรรค์การท างานและกระบวนการท างานใหม่ๆ หรืองานที่รับผิดชอบไม่มีความท้าทายซึ่งการเพ่ิม
คุณค่าในงานจะช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน และสร้างความพึงพอใจในการท างานให้กับ
พนักงาน เพ่ือให้พนักงานรู้รอบ รู้กว้างขึ้น และเม่ือพนักงานได้มีโอกาสเรียนรู้งานที่กว้าง และระดับสูงกว่า
งานปัจจุบัน หรือได้ท างานจนครบกระบวนการแล้ว ย่อมส่งผลให้พนักงานมีโอกาสเติบโตและมี
ความก้าวหน้าในอาชีพต่อไปสรุปว่า เครื่องมือการเพ่ิมคุณค่างานเป็นอีกเครื่องมือการพัฒนาที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถเลือกน ามาใช้ในการพัฒนาความสามารถของพนักงานได้ 

เครื่องมือดังกล่าวนี้  จะเกิดประสิทธิภาพได้นั้นจะต้องใช้ควบคู่ไปกับเครื่องมือการพัฒนาอ่ืน ๆ 
ด้วย เช่น การสอนงาน การให้ค าปรึกษาแนะน า การให้ข้อมูลป้อนกลับ เป็นต้น โดยองค์การจะต้องจัด
อบรมถึงวิธีการและเทคนิคในการใช้เครื่องมือการพัฒนาความสามารถอ่ืน ๆ เหล่านั้นไปพร้อมกับการเพ่ิม
คุณค่าในงานการสอนงาน เป็นเครื่องมือพัฒนาบุคลากรแบบหนึ่งที่น ามาใช้พัฒนาความสามารถของ
พนักงาน ถือได้ว่าเป็นกระบวนการที่ผู้สอนงานใช้เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาพนักงานให้มีความรู้
(Knowledge) ทักษะ (Skill) และความสามารถเฉพาะตัว (Personal Attribute) ด้วยวิธีการหรือเทคนิค
ต่าง ๆ ที่วางแผนไว้เป็นอย่างดี ท าการสอนให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดขึ้น จนกระทั่งสามารถฝึกให้
พนักงานปฏิบัติงานตามที่สอนให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้  โดยผ่านกระบวนการปฏิสัมพันธ์ 
(Interactive Process) ระหว่างผู้สอนงานและพนักงาน โดยมากการสอนงานมักจะเป็นกลุ่มเล็กหรือ
รายบุคคล (one-on-one relationship and personal support) ซึ่งต้องอาศัยเวลาในการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้น การสอนงานจึงเป็นเทคนิคหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรหรือลูกน้องของตนเอง ซึ่งจะเรียก



ผู้สอนงานว่า “Coach” โดยปกติผู้เป็น coach สามารถเป็นผู้บริหารระดับสูง (top management 
level)เช่น ผู้อ านวยการอาวุโส ผู้อ านวยการ หรือเป็นผู้บริหารระดับกลาง (middle management 
level)เช่น ผู้จัดการอาวุโส ผู้จัดการฝ่าย หรือจะเป็นผู้บริหารระดับต้น (low management level) เช่น 
ผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้างาน เป็นต้น และเราจะเรียก ผู้ถูกสอนงานโดยปกติจะเป็นลูกน้องที่อยู่ในทีมหรือ
กลุ่มเดียวกันที่เรียกว่า “Coachee” การสอนงานเป็นเครื่องมือการออกแบบพัฒนาความสามารถเฉพาะ
บุคคล มีการก าหนดเป้าหมายหรือผลงานที่ผู้ สอนงานต้องการหรือคาดหวังให้ เกิดขึ้น 
(resultoriented)ระหว่างผู้สอนงานและพนักงานที่จะต้องตกลงและยอมรับร่วมกัน  (collaborative) 
เป็นกระบวนการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีหรือทางบวก (positive change) ด้วยอาศัยการ
ให้ข้อมูลป้อนกลับ(feedback) โดยปราศจากอคต ิมีการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้พนักงานมีสามารถ
น าสิ่งที่สอนไปใช้ต่อได้จริง ฝึกให้พนักงานคิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาได้ ทั้งนี้การสอนงานนั้นมี
วัตถปุระสงค์หรือเป้าหมายที่ต้องการ 3 ประการ ได้แก่ 
 1. เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างานผู้สอนต้องท าหน้าที่ในการกระตุ้นด้วยการชี้ให้เห็นแนว
ทางแก้ไข และให้พนักงานคิดแก้ไขปัญหาต่อเอง 
 2. เพ่ือพัฒนาอาชีพเป็นการเตรียมให้พร้อมก่อนที่จะเลื่อนต าแหน่ง ผู้สอนจะต้องทบทวน 
ผลงาน ความสามารถปัจจุบัน และก าหนดเป้าหมายในการสอนงานโดยเน้นพัฒนาความสามารถใน
ต าแหน่งที่พนักงานจะเลื่อนขึ้นไป 
 3. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผูส้อนจะต้องท าหน้าที่ในการค้นหา
ความสามารถที่โดดเด่น/ความสามารถที่ต้องปรับปรุงของพนักงานและจัดล าดับความส าคัญของ
ความสามารถที่จะพัฒนา หรือต้องการเสริม และพัฒนาตามล าดับ  

 
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 จิรพัฒน์ อุปถัมภ์ (2549). ศึกษาศักยภาพและแนวทางเพ่ิมขีดความสามารถในการฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า 1. ศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทั้ง 3 ด้านคือ (1) ด้านความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ   
(2) ด้านการบริหารงบประมาณ และ (3) ด้านความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศพบว่า มีศักยภาพ
อยู่ในระดับกลาง 2. แนวทางเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งบประมาณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พบว่าแนวทางเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานระดับสูงสุด ในเรื่อง
จัดท าหรือจัดหาเอกสารคู่มือ ระเบียบแนวปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านงบประมาณ เพ่ือให้บุคลากรด้าน
งบประมาณใช้ศึกษาได้อย่างสะดวก นอกจากนี้มีข้อเสนอแนะในด้านแนวทางเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายในเรื่อง การจัดอบรมทบทวนระเบียบ
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณปีละ1ครั้ง การมีโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับเจ้าหน้าที่งบประมาณในการ
จัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ การมีระบบออนไลน์ฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานงบประมาณและการจัดประชุมร่วม
ระหว่างผู้บริหารของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่งบประมาณของหน่วยงาน 



 ประพันธ์  พ่วงปรีชา (2550). การศึกษาขีดความสามารถพนักงานของบริษัทโออิชิเทรดดิ้ง 
จ ากัด. ผลการศึกษาพบว่า 1.ขีดความสามารถหลักที่จ าเป็นมากในการปฏิบัติงานของพนักงาน จาก
แบบสอบถามของพนักงาน โดยรวมมี 5 กลุ่มขีดความสามารถ (1) กลุ่มขีดความสามารถด้านการ
บริหารงานและจัดการในหน้าที่ (2) กลุ่มขีดความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์และการท างานเป็นทีม (3) 
กลุ่มขีดความสามารถด้านการใช้สติปัญญาและความคิด (4) กลุ่มขีดความสามารถด้านภาวะผู้น าและ(5) 
กลุ่มขีดความสามารถด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 2. ขีดความสามารถหลักที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงานของพนักงาน เมื่อพิจารณาจากปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 2.1 จ าแนกตามเพศ  
พบว่า พนักงานชายให้ความเห็นว่าขีดความสามารถจ าเป็นมาก มี 5 กลุ่มขีดความสามารถคือ(1) กลุ่มขีด
ความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์และการท างานเป็นทีม   (2) กลุ่มขีดความสามารถด้านการบริหารงาน
และจัดการในหน้าที่  (3) กลุ่มขีดความสามารถด้านการใช้สติปัญญาและความคิด  (4)กลุ่มขีด
ความสามารถด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  และ (5) กลุ่มขีดความสามารถด้าน
ภาวะผู้น า พนักงานที่เป็นเพศหญิงมี 6 กลุ่มคือ (1) กลุ่มขีดความสามารถด้านการบริหารงานและจัดการ
ในหน้าที่ (2) กลุ่มขีดความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์และการท างานเป็นทีม (3) กลุ่มขีดความสามารถ
ด้านภาวะผู้น า (4) กลุ่มขีดความสามารถด้านการใช้สติปัญญาและความคิด (5) กลุ่มขีดความสามารถด้าน
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  (6) กลุ่มขีดความสามารถด้านการติดต่ อสื่อสาร      
2.2 จ าแนกตามระดับการศึกษาพบว่า  ตามระยะเวลาในการปฏิบัติงานและตามระดับต าแหน่งพนักงานที่
มีวุฒิการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัตงานละระดับต าแหน่งทุกระดับให้ความเห็นว่าขีดความสามารถ
จ าเป็นมากมี 2 กลุ่มขีดความสามารถคือ (1) กลุ่มขีดความสามารถด้านการบริหารงานและจัดการใน
หน้าที่ และ (2) กลุ่มขีดความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์และการท างานเป็นทีม  2.3 จ าแนกตามอายุของ
พนักงานพบว่า  2.3.1   พนักงานที่มีอายุต่ ากว่า 25 ปีนั้น ให้ความเห็นว่า ขีดความสามารถหลักที่จ าเป็น
มากที่สุดต่อการปฏิบัติงาน มีจ านวน 1 กลุ่มคือ กลุ่มขีดความสามารถด้านทักษะทางวิชาชีพ  2.3.2   
พนักงานที่มีอายุระหว่าง 25-30  ปีนั้น ให้ความเห็นว่า ขีดความสามารถหลักที่จ าเป็นมากที่สุดต่อการ
ปฏิบัติงาน มีจ าวน 6 กลุ่มคือ (1)กลุ่มขีดความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์และการท างานเป็นทีม (2) กลุ่ม
ขีดความสามารถด้านการใช้สติปัญญาและความคิด (3)กลุ่มขีดความสามารถด้านการบริหารงานและ
จัดการในหน้าที่ (4)กลุ่มขีดความสามารถด้านภาวะผู้น า (5)กลุ่มขีดความสามารถด้านความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  (6) กลุ่มขีดความสามารถด้านการติดต่อสื่อสาร   2.3.3 พนักงานที่มีอายุ
ระหว่าง 31-35  ปีนั้น ให้ความเห็นว่า ขีดความสามารถหลักท่ีจ าเป็นมากที่สุดต่อการปฏิบัติงาน มีจ านวน 
1 กลุ่มคือ (1) กลุ่มขีดความสามารถด้านการบริหารงานและจัดการในหน้าที่   2.3.4 พนักงานที่มีอายุ
ระหว่าง 36-40  ปีนั้น ให้ความเห็นว่า ขีดความสามารถหลักท่ีจ าเป็นมากที่สุดต่อการปฏิบัติงาน มีจ านวน 
3 กลุ่มคือ (1) กลุ่มขีดความสามารถด้านการบริหารงานและจัดการในหน้าที่(2)กลุ่มขีดความสามารถด้าน
มนุษยสัมพันธ์และการท างานเป็นทีม และ(3)กลุ่มขีดความสามารถด้านภาวะผู้น า  2.3.5 พนักงานที่มีอายุ
ตั้งแต่ 40  ปีขึ้นไปนั้น ให้ความเห็นว่า ขีดความสามารถหลักที่จ าเป็นมากที่สุดต่อการปฏิบัติงาน มีจ านวน 
7 กลุ่มคือ (1) กลุ่มขีดความสามารถด้านการบริหารงานและจัดการในหน้าที่ (2) กลุ่มขีดความสามารถ



ด้านมนุษยสัมพันธ์และการท างานเป็นทีม (3) กลุ่มขีดความสามารถด้านการใช้สติปัญญาและความคิด (4) 
กลุ่มขีดความสามารถด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  (5) กลุ่มขีดความสามารถ
ด้านภาวะผู้น า (6) กลุ่มขีดความสามารถด้านความรู้ ความเข้าใจในองค์กร และ(7) กลุ่มขีดความสามารถ
ด้านการติดต่อสื่อสาร  3. ขีดความสามารถหลักที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของพนักงาน เมื่อพิจารณาทุก
กลุ่มขีดความสามารถ พบว่า กลุ่มขีดความสามารถที่มีความจ าป็นมากที่สุดที่กลุ่มตัวอย่างมีความ
สอดคล้องกันคือ กลุ่มขีดความสามารถด้านการบริหารงานและจัดการในหน้าที่ แต่เมื่อพิจารณาถึง
รายการขีดความสามารถหลักของพนักงานในกลุ่มนี้พบว่า พนักงานมีการให้คะแนนความส าคัญ อันดับ 1-
3 คือ ความสามารถในการเป็นหัวหน้างานและผู้บริหารที่ดี ทักษะในการมอบหมายและทักษะในการ
จัดการงานในหน้าที่ ตามล าดับ  4. รายการขีดความสามารถที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของพนักงานจาก
รายการขีดความสามารถท้ังหมดพบว่า พนักงานมีการให้คะแนนความส าคัญ อันดับ 1-3 คือ ความยึดมั่น
ในคุณธรรมและความซื่อสัตย์ ความสามารถในการเป็นหัวหน้างาน/ผู้บริหารที่ดี และทักษะในการ
แก้ปัญหา ตามล าดับ 
 วรางค์ศิริ ทรงศิล (2550). ศึกษาการก าหนดขีดความสามารถหลักและขีดความสามารถด้านการ
บริหารจัดการของบุคลากร : กรณีศึกษาบริษัท เอ็น เอส เค แบริ่งส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผลการศึกษาที่ได้คือ โมเดลขีดความสามารถของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย 1. ขีดความสามารถหลักของ
บุคลากร (Employee Core Competency) ที่มีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งพิจารณา
จากค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับที่มีความจ าเป็นมากที่สุด จ านวน 6 รายการ ดังนี้ การมีส านึกของความ
รับผิดชอบ, การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง,  การมุ่งสู่ผลส าเร็จ,  ความรับผิดชอบต่อสังคม, การเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และล าดับสุดท้ายคือการท างานเป็นทีม   2. ขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ 
(Managerial Competency) ที่มีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในต าแหน่งระดับบังคับ
บัญชา ซึ่งพิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับที่มีความ จ าเป็นมากที่สุด จ านวน 8 รายการ ดังนี้ การ
แก้ไขปัญหา การเป็นผู้น าและสร้างแรงบันดาลใจ  การตัดสินใจ การมุ่งเน้นลูกค้า การพัฒนาบุคลากร การ
ประสานความร่วมมือ  ความสามารถที่จะท างานได้แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่กดดัน และล าดับสุดท้ายคือ
ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล 

กัลยา ศรีธิ (2553). ศึกษาการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภองาว จังหวัดล าปาง. ผลการศึกษาพบว่า ขีดความสามารถด้านทักษะในการ
รับงานอยู่ในระดับมาก ด้านความสามารถในการท างานได้หลากหลายอยู่ในระดับมาก ด้านศักยภาพใน
การท างานอยู่ในระดับมาก และด้านขีดความสามารถ อยู่ในระดับมากเช่นกัน แสดงให้เห็นว่าองค์กรได้มี
การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารเห็นความส าคัญของการพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากร ท าให้บุคลากรเกิดจิตส านึกในอันที่จะพัฒนาการท างานของตนให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กร  ผลการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างพบว่า ศักยภาพในการท างานมีอิทธิพลต่อ
ขีดความสามารถมากที่สุด (0.749) รองลงมาทักษะในการรับงานมีอิทธิพลต่อความสามารถในการท างาน



ได้หลากหลาย(0.717) ตลอดจนมีอิทธิพลต่อศักยภาพในการท างาน (0.553) ล าดับสุดท้ายความสามารถ
ในการท างานได้หลากหลายมีอิทธิพลต่อศักยภาพในการท างาน (0.297) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

บรรพต โพธิ์เกตุ (2554). ศึกษาเรื่องการพัฒนาตัวชี้วัดขีดความสามารถหลักของบุคลากรใน
บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จ ากัด  ผลการวิจัยพบว่า ตัวชี้วัดขีดความสามารถหลักของบุคลากรในบริษัท กุลธร
พรีเมียร์ จ ากัด จ านวน 71 ตัวชี้วัดประกอบด้วยด้านการท างานเป็นทีมและการให้ความร่วมมือ 10 
ตัวชี้วัด ด้านความรับผิด ชอบและยึดมั่นตามสัญญา 10 ตัวชี้วัด ด้านส านึกด้านคุณภาพและบริการ 7 
ตัวชี้วัด ด้านความสามารถในการสื่อความ 9 ตัวชี้วัด ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง 7 ตัวชี้วัด ด้านการ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจ 5 ตัวชี้วัด ด้านการวิเคราะห์และการวางแผน 5 ตัวชี้วัด ด้านภาวะผู้น า 10 
ตัวชี้วัดและด้านการบริหารบุคลากร 8 ตัวชี้วัด  

 



                                       บทท่ี  3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง “การศึกษาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรม
โรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Servey research) มีวิธีการด าเนินการ
ตามระเบียบวิธีวิจัยดังนี้ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร 
     ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ พนักงานฝ่ายผลิตระดับปฏิบัติงาน ผู้จัดการงาน

ระดับต้น, หัวหน้างานระดับกลาง, ผู้บริหารระดับสูง ในกลุ่มอุตสาหกรรที่มีพนักงานสูงสุดในปี 2556 
จ านวน 4 อุตสาหรรมคือ ประกอบรถยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์    เลนส์กล้องถ่ายรูป และประกอบ
เครื่องปริ้นเตอร ์ซึ่งมีจ านวนบริษัท/สถานประกอบการทั้งสิ้น 4 บริษัท จ านวน 22,700 คน (รายชื่อสถาน
ประกอบการในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ โครงการอยุธยา ) 

2. กลุ่มตัวอย่าง 
     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้คือพนักงานระดับปฏิบัติงาน  ผู้จัดการงานระดับต้น หัวหน้า 
งานระดับกลาง และผู้จัดการระดับต้น  คือฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด,นิเด้ค อีเล็คโทรนิคส์
(ประเทศไทย) จ ากัด,นิคอน (ประเทศไทย) จ ากัด,โอกิ ดาต้า แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
จ านวน  393 คน จากกลุ่มประชากร 22,700 คน ผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การ
ค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ระดับความคลาดเคลื่อนไม่
เกิน 5 %  ซึ่งมวีิธีการหาค่าตัวอย่างจากสูตรดังนี้ 

   n =    N 
      1+N(e)2 

                             n  = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
                              e = ความคลาดเคลื่อนของการเลือกตัวอย่างร้อยละ 5 (0.05) 
                             N        = ขนาดของประชากร ( 22,700 คน) 
เมื่อแทนค่าจะได้กลุ่มตัวอย่างดังนี ้
   n        = 22,700 
                                         1+ 22,700 (0.05)2 



                                                               =   393.07 ≈ 393 คน 
 (ดังรายละเอียดตารางที่ 3.1 กลุ่มตัวอย่างในแต่ละบริษัท) 

ตารางที่ 3.1 กลุ่มตัวอย่างในแต่ละบริษัท 
บริษัท ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

1. ฮอนด้า ออโตโมบิล(ประเทศไทย)จ ากัด 6,700 116 
2. นิเด้ค อีเลค็โทรนิคส์(ประเทศไทย)จ ากัด 4,500 78 
3. นิคอน(ประเทศไทย)จ ากัด 8,000 139 
4. โอกิ ดาต้า แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย)จ ากัด 3,500 60 

รวม 22,700 393 
วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) กับตัวแทนพนักงานบริษัทที่

สัมพันธ์และเกี่ยวข้องในระดับต าแหน่งงานของแต่ละบริษัท ที่เป็นตัวแทนในแต่บริษัทในสวนอุตสาหกรรม
โรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
      เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นโดยดัดแปลงมาจาก และการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน าไปให้
ผู้เชี่ยวชาญท าการตรวจสอบเพื่อหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ดังนี้ 

1. การใช้แบบสอบถามจ านวน 1 ชุด แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้  
 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก ่ เพศ อายุ  
ประสบการณ์ท างาน รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา และระดับต าแหน่งงาน  

ส่วนที่  2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อขีดความสามารถหลัก (Core 
Competency) ของพนักงาน 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นขีดความสามารถการบริหารจัดการ 
(Managerial Competency) ของพนักงาน 

ส่วนที่  4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นขีดความสามารถตามต าแหน่งงาน 
(Functional Competency) ของพนักงาน 



ลักษณะของแบบสอบถามจะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  ของลิเคิร์ท 
(Likert Scale)  โดยแบ่งระดับของความคิดเห็นที่มีต่อขีดความสามารถเป็น 5 ระดับ  คือ ระดับเห็นด้วย
อย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง คือ 

    ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง  หมายถึง 5 
 ระดับเห็นด้วย   หมายถึง 4 
 ระดับไม่แน่ใจ   หมายถึง  3 
 ระดับไม่เห็นด้วย   หมายถึง  2 
 ระดับไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง    หมายถึง  1 

การแปลผลคะแนนเฉลี่ยจะแบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยใช้สูตรค านวณหาความกว้างของอันตร
ภาคชั้นดังนี้ (ศิริวรรณ และคณะ 2548) 
   ความกว้างของอันตรภาคชั้น = ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด-ข้อมูลที่มีค่าต่ าสุด 
      จ านวนชั้น 

แทนค่าจากสูตร  =  5-1 
             5 
    =  0.8 

แสดงเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถามดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึงขีดความสามารถอยู่ในระดับมาก 

 คะแนนเฉลี่ย     3.41 - 4.20 หมายถึงขีดความสามารถอยู่ในระดับดี 
 คะแนนเฉลี่ย     2.61 - 3.40 หมายถึงขีดความสามารถอยู่ในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย    1.81 - 2.60 หมายถึงขีดความสามารถอยู่ในระดับพอใช้ 
 คะแนนเฉลี่ย    1.00 - 1.80 หมายถึงขีดความสามารถอยู่ในระดับไม่ดี 

ส่วนที่  5  ข้อเสนอแนะต่อการเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทในเขตสวนอุตสาหกรรมโรจนะ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นลักษณะค าถามเป็นแบบปลายเปิด(Open questionnaire) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. การศึกษาเอกสาร (Documentary Study) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งผู้วิจัยได้ 
ทบทวนแนวคิด ทฤษฏีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง บทความ วิทยานิพนธ์ต่าง ๆ เพ่ือสังเคราะห์เป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field  Survey) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยที่ 



ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามด้วยตนเองและผู้วิจัยขออนุญาตเก็บข้อมูลในองค์กรที่ศึกษา และขอความ
ร่วมมือจากฝ่ายการบริหารงานบุคคลในแต่ละบริษัทที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายในองค์กร โดยด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยวิธีการใช้แบบสอบถาม ใช้เวลาในการเก็บข้อมูล 2 สัปดาห์  ได้รับ
แบบสอบถามคืนทั้งสิ้น  372  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ 95 และน าแบบสอบถามมาตรวจสอบตามเกณฑ์ที่
ก าหนดและน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 การทดสอบเครื่องมือ 
          ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปตรวจความเที่ยงตรง (validity)และความเชื ่อมั ่น 
(Reliability) ดังนี้คือ 
          1. การทดสอบหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (validity) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปทดสอบความ
ตรงของเนื้อหาโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน โดยผู้เชี่ยวชาญจะต้องประเมินด้วยคะแนน 3 ระดับ
คือ 1 = สอดคล้อง 0 = ไม่แน่ใจ -1  = ไม่สอดคล้อง และจากการให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบตรั้งนี้ 
ผู้เชี่ยวชาญได้แนะน าให้มีการปรับปรุงข้อความในบางข้อให้ชัดเจนและเข้ากับบริบทของบริษัทมากขึ้น 
จากนั้นมาท าการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ ( Item-Objective 
Congruence Index : IOC ) ของยุทธพงษ์  กัยวรรณ์ (2543:123) แปลความหมายของคะแนนดังนี้ 
 + 1  เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดได้ตรงตามนิยามศัพท์เฉพาะ 

0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดได้ตรงตามนิยามศัพท์เฉพาะ 
-1  เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดได้ไม่ตรงตามนิยามศัพท์เฉพาะ 
โดยใช้สูตรดังนี้ (สุวิมล ติรกานันท์, 2548 หน้า 140)  
IOC  = ∑R 
               n 
IOC = ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ 
∑R = ผลบวกของคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ 
N = จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
โดยผู้วิจัยคัดเลือกขิอค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์ 

เฉพาะมากกว่า 0.5 ขึ้นไป โดยมีเพียง 1 ข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องน้อยกว่า 0.5 ผู้วิจัยได้
พิจารณาตัดทิ้งไป ผลสรุปค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามในแบบสอบถามอยู่ระหว่าง 0.6 -1.00 
 2. น าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรพนักงานบริษัทในเขต
สวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 ตัวอย่าง เพ่ือ
ตรวจสอบว่าผู้ตอบค าถามเข้าใจแบบสอบถามตรงกับผู้ศึกษา 



           3. การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) น าเอาข้อมูลทั้ง 30 ตัวอย่างที่เก็บรวบรวมได้มาทดสอบ
ความเชื่อถือโดยใช้ Cronbach Alpha ซึ่งผลการทดสอบเครื่องมือพบว่าค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
เท่ากับ  0.91 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี จึงถือว่าสอบถามนี้สามารถน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจริงเพื่อใช้ใน
การศึกษาได้ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
          ผู้วิจัยน าข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์โดยใช้
สถิติดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ หาค่าความถี่และค่าร้อยละ น าเสนอในรูปตาราง
ประกอบการพรรณาข้อมูล 
          2. การว ิเ คราะห ์ระด ับความค ิด เห ็นของพน ักงานต ่อ ขีดความสามารถหลัก (Core 
Competency) ขีดความสามารถการบริหารจัดการ (Managerial Competency) ขีดความสามารถตาม
ต าแหน่งงาน (Functional Competency) ของพนักงานบริษัท น ามาค่าเฉลี ่ย ค่าส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน น าเสนอในรูปตารางประกอบการพรรณาข้อมูล 

3. การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน ใช้สถิติในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่การทดสอบค่าที( t-test) และการ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 

4. น าข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนที่ 5  จากค าตอบในแบบสอบถามปลายเปิดมาวิเคราะห์ 
โดยการแจกแจงหาความถี่และเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก รวมทั้งวิเคราะห์สรุปรายงาน
ผลการศึกษาขีดความสามารถของพนักงานบริษัท  
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทสวน
อุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 2) เพ่ือศึกษาระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานพนักงานบริษัท
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  กลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัย จ านวน 372 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที และค่าเอฟ โดยก าหนดระดับนัยส าคัญที่ .05 มีผล
การวิเคราะห์ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลระดับขีดความสามารถหลัก (Core Competency) ของพนักงาน 
 ตอนที่ 3 ข้อมูลระดับขีดความสามารถการบริหาร (Managerial Competency) ของ
พนักงาน 

ตอนที่ 4 ข้อมูลระดับขีดความสามารถตามต าแหน่งงาน (Functional Competency) ของ 
พนักงาน 

ตอนที่ 5 การทดสอบเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับขีดความสามารถหลักของ
พนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตอนที่ 6 การทดสอบเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับขีดความสามารถการบริหารของ
พนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตอนที่ 7 การทดสอบเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับขีดความสามารถตามต าแหน่ง
งานของพนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตอนที่ 8 ข้อเสนอแนะต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทสวน
อุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมาย ผู้วิจัยได้ใช้สัญลักษณ์ดังนี้ 
 X  แทน ค่าเฉลี่ย 
 S.D. แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 t แทน การเปรียบเทียบตัวแปร  2  กลุ่ม 
 F แทน การเปรียบเทียบตัวแปร  3 กลุ่มข้ึนไป 
 * แทน ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตาราง 1 จ านวน และร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 

จ านวน 
 

ร้อยละ 
372 100.0 

 

เพศ   
ชาย 
หญิง 

186 
186 

50.0 
50.0 

อายุ   
ต่ ากว่า 25 ปี 
25 – 35 ปี 
36 – 45 ปี 
46 – 55 ปี 

74 
249 
47 
2 

19.9 
66.9 
12.7 
0.5 

ประสบการณ์การท างาน   
ต่ ากว่า 5 ปี 
5 – 10 ปี 
11 – 15 ปี 
มากกว่า 15 ปี 

159 
130 
61 
22 

42.8 
34.9 
16.4 
5.9 

รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน   
ต่ ากว่า 15,000 บาท 
15,000 – 25,000 บาท 
25,001 – 35,000 บาท 
35,001 – 55,000 บาท 
มากกว่า 55,000 บาท 

100 
214 
40 
14 
4 

26.9 
57.4 
10.8 
3.8 
1.1 

ระดับการศึกษา   
ต่ ากว่า ปวส./อนุปริญญา 
ปวส./อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

97 
68 
203 
4 

26.1 
18.3 
54.6 
1.1 

ระดับต าแหน่งงาน   
พนักงานระดับปฏิบัติงาน 
ผู้จัดการงานระดับต้น 
หัวหน้างานระดับกลาง 
ผู้บริหารระดับต้น 

261 
18 
89 
4 

70.2 
4.8 
23.9 
1.1 
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 จากตาราง 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อย
ละ 50.0 มีอายุส่วนใหญ่ระหว่าง 25-35 ปี จ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 66.9 มีประสบการณ์การ
ท างานต่ ากว่า 5 ปี จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 42.7 มีรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน15,000- 25,000 
บาท จ านวน 214 คน ร้อยละ 57.5 มีระดับการศึกษาคือปริญญาตรี จ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 
54.6 มีระดับต าแหน่งงานส่วนใหญ่คือพนักงานระดับปฏิบัติงาน จ านวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 70.2  
 
ตอนที่ 2 ข้อมูลระดับขีดความสามารถหลัก (Core Competency) ของพนักงาน 
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับขีดความสามารถหลักของพนักงาน ด้านความรู้ 

(Knowledge) เกี่ยวกับองค์กร ระบบงานและงานที่ปฏิบัติอยู่ 
 

ด้านความรู้ (Knowledge) X  S.D. ความหมาย 

 
1. มีความรู้ ความเข้าใจเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ 

เป้าหมาย กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท 
2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของ

ระบบงาน/หน่วยงาน 
3. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการท างาน  

ที่ปฏิบัติอยู่ของบริษัท 
4. มีความรู้ ความเข้าใจถึงลักษณะธุรกิจ สภาพการ

แข่งขันของบริษัทที่เผชิญอยู่ 
5. สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ถึงวิธีการท างานที่

ได้รับให้บรรลุเป้าหมาย 
6. สามารถวางแผน จัดล าดับความส าคัญของงาน

อย่างเป็นระบบ 

 
 

4.06 
 

4.02 
 

4.12 
 

3.99 
 

3.91 
 

4.02 

 
 

0.82 
 

0.84 
 

0.80 
 

0.77 
 

0.79 
 

0.76 

 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

โดยรวม 4.02 0.80 มาก 

 
จากตาราง 2 แสดงว่าระดับขีดความสามารถหลักของพนักงาน ด้านความรู้ (Knowledge) มีค่าเฉลี่ย

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.02 และ S.D. = 0.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีระดับ
ความคิดเห็นในระดับมากทุกประเด็น ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ลักษณะการท างาน  ที่ปฏิบัติอยู่ของบริษัท รองลงมาคือมีความรู้ ความเข้าใจเข้าใจเกี่ยวกับ
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือสามารถใช้ความคิด
สร้างสรรค์ถึงวิธีการท างานที่ได้รับให้บรรลุเป้าหมาย 
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ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับขีดความสามารถหลักของพนักงาน ด้านทักษะ 
(Skill) เกี่ยวข้องกับการท างาน ระบบงานต่างๆ ขององค์กรที่ปฏิบัติอยู่ 

 

ด้านทักษะ (Skill) X  S.D. ความหมาย 

 
1. มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับผู้บังคับบัญชา 

เพ่ือนร่วมงาน และพนักงานเป็นอย่างดี 
2. มีทักษะในการตัดสินใจในการท างานอย่างรอบคอบ 
3. สามารถบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานที่ก าหนด 
4. มีทักษะในการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ และทันต่อ

เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. มีทักษะในการน าเสนอสามารถสื่อความด้วยวาจา

และลายลักษณ์อักษรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 

4.06 
4.07 

 
3.98 

 
3.97 

 
3.92 

 

 
 

0.78 
0.83 

 
0.80 

 
0.78 

 
0.82 

 

 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
โดยรวม 

 
4.00 0.80 มาก 

 
จากตาราง 3 แสดงว่าระดับขีดความสามารถหลักของพนักงาน ด้านทักษะ (Skill) มีค่าเฉลี่ยโดยรวม

อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.00 และ S.D. = 0.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นในระดับมาก ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือมีทักษะในการตัดสินใจในการท างานอย่างรอบคอบ 
รองลงมาคือ มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และพนักงานเป็น
อย่างดี และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือการมีทักษะในการน าเสนอสามารถสื่อความด้วยวาจาและลาย
ลักษณ์อักษรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตาราง 4 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับขีดความสามารถหลักของพนักงาน ด้าน
ทัศนคติ (Attitude) ที่ดีต่อองค์กร ระบบงาน และงานที่ปฏิบัติอยู่ 

 

ด้านทัศนคติ (Attitude) X  S.D. ความหมาย 

 
1. เห็นด้วยกับเป้าหมายนโยบายและรูปแบบในการ

บริหารงานของบริษัทเพ่ือความเติบโตในอนาคต 
2. มีโอกาสเปลี่ยนงานที่ได้รับค่าตอบแทนมากกว่า  

แต่ท่านเลือกท่ีจะท างานกับบริษัทต่อไป 
3. รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้องค์กรเติบโตและ       

มีความเจริญก้าวหน้า 
4. มีความภูมิใจที่จะบอกต่อสังคมว่าท่านเป็น 

พนักงานของบริษัท 
5. มีความเห็นว่าหากท างานกับบริษัทท่านสามารถ

สร้างความม่ันคงอย่างยั่งยืนแก่อนาคตตนเองได้ 

 
 

4.09 
 

3.91 
 

4.04 
 

4.08 
 

3.99 

 
 

0.84 
 

1.02 
 

0.88 
 

0.80 
 

0.86 
 

 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

โดยรวม 
 

4.02 0.88 มาก 

 
จากตาราง 4 แสดงว่าระดับขีดความสามารถหลักของพนักงาน ด้านทัศนคติ (Attitude) มีค่าเฉลี่ย

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.02 และ S.D. = 0.88) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นในมาก ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือเห็นด้วยกับเป้าหมายนโยบายและรูปแบบในการ
บริหารงานของบริษัทเพ่ือความเติบโตในอนาคต  รองลงมาคือ มีความภูมิใจที่จะบอกต่อสังคมว่า
ท่านเป็น พนักงานของบริษัท  และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือมีโอกาสเปลี่ยนงานที่ได้รับค่าตอบแทน
มากกว่า  แต่ท่านเลือกที่จะท างานกับบริษัทต่อไป 
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ตาราง 5 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับขีดความสามารถหลักของพนักงาน ด้าน
บุคลิกภาพ (Personality) ที่ดีและเหมาะสม 
 

ด้านบุคลิกภาพ (Personality) X  S.D. ความหมาย 

 
1. พัฒนาตนเองอยู่เสมอเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการ

ท างาน 
2. เต็มใจและทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ในการ

ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
3. เกิดปัญหาในการท างาน มีความพยายามที่จะแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบที่สุด 
4. เป็นคนเก่ง มีความสามารถ เหมาะสมกับต าแหน่ง

งานที่ได้รับ 
5. พยายามคิดสร้างสรรค์รูปแบบการท างานใหม่ 

เพ่ือให้งานที่ได้รับมอบหมายบรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 

 

 
 

4.05 
 

4.13 
 

4.19. 
 

4.05 
 

4.01 
 
 

 
 

0.78 
 

0.77 
 

0.70 
 

0.78 
 

0.76 
 

 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

โดยรวม 
 

4.09 0.76 มาก 

 
จากตาราง 5 แสดงว่าระดับขีดความสามารถหลักของพนักงาน ด้านบุคลิกภาพ (Personality) มี

ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 4.09 และ S.D. = 0.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับมาก ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือเกิดปัญหาในการท างาน มีความพยายาม
ที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบที่สุด  รองลงมาคือ เต็มใจและทุ่มเทความพยายามอย่าง
เต็มที่ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือพยายามคิด
สร้างสรรค์รูปแบบการท างานใหม่ เพ่ือให้งานที่ได้รับมอบหมายบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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ตาราง 6 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับขีดความสามารถหลักของพนักงาน ด้านเชาว์
ทางอารมณ์ (E.Q) ที่ดีและเหมาะสม 

 

ด้านเชาว์ทางอารมณ์ (E.Q) X  S.D. ความหมาย 

 
1. การท างานต้องมีปัญหาและเมื่อเกิดปัญหาท่าน

สามารถแก้ไขได้ 
2. เมื่อท างานผิดพลาดท่านยินดียอมรับและแก้ไข

ปัญหาอย่างทันท่วงที 
3. ยินดีท างานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ

มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
4. สามารถควบคุมอารมณ์เพ่ือแสดงออกได้อย่าง

เหมาะสมและถูกต้องได้อย่างต่อเนื่อง 
5. มีความกล้าที่จะอธิบายเหตุผลที่ท่านไม่เห็นด้วย

และอธิบายถึงสาเหตุที่ผู้อ่ืนยอมรับได้ 
 

 
 

4.09 
 

4.16 
 

4.12 
 

4.03 
 

4.08 
 

 
 

0.74 
 

0.72 
 

0.70 
 

0.74 
 

0.76 
 

 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

โดยรวม 
 

4.10 0.73 มาก 

 
จากตาราง 6 แสดงว่าระดับขีดความสามารถหลักของพนักงาน ด้านเชาว์ทางอารมณ์ (E.Q) มีค่าเฉลี่ย

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.10 และ S.D. = 0.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความ
คิดเห็นในระดับมากทุกข้อ ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือเมื่อท างานผิดพลาดท่านยินดียอมรับและแก้ไข
ปัญหาอยา่งทันท่วงที รองลงมาคือยินดีท างานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน  ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือสามารถควบคุมอารมณ์เพ่ือแสดงออกได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง
ได้อย่างต่อเนื่อง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



41 
 

ตาราง 7 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับขีดความสามารถหลักของพนักงาน ด้านความมี
คุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบ 

 

ด้านความมีคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ X  S.D. ความหมาย 

 
1. การท างานต้องมีปัญหาและเมื่อเกิดปัญหาท่าน

สามารถแก้ไขได้ 
2. เมื่อท างานผิดพลาดท่านยินดียอมรับและแก้ไข

ปัญหาอย่างทันท่วงที 
3. ยินดีท างานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ

มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
4. สามารถควบคุมอารมณ์เพ่ือแสดงออกได้อย่าง

เหมาะสมและถูกต้องได้อย่างต่อเนื่อง 
5. มีความกล้าที่จะอธิบายเหตุผลที่ท่านไม่เห็นด้วย

และอธิบายถึงสาเหตุที่ผู้อ่ืนยอมรับได้ 
6. แม้ท่านประสบปัญหาส่วนตัว แต่ท่านยังสามารถ

แก้ไขปัญหาและพยายามปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ 

 

 
 

4.21 
 

4.24 
 

4.34 
 

4.28 
 

4.24 
 

4.20 

 
 

0.74 
 

0.72 
 

0.70 
 

0.74 
 

0.76 
 

0.77 

 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มาก 

โดยรวม 
 

4.25 0.74 มากที่สุด 

 
จากตาราง 7 แสดงว่าระดับขีดความสามารถหลักของพนักงาน ด้านความมีคุณธรรมจริยธรรมและ

ความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.25 และ S.D. = 0.74) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดทุกข้อ ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือยินดีท างาน
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญมากกว่าประโยชน์ส่วนตน รองลงมาคือสามารถควบคุมอารมณ์
เพ่ือแสดงออกได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องได้อย่างต่อเนื่อง ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือแม้ท่านประสบ
ปัญหาส่วนตัว แต่ท่านยังสามารถแก้ไขปัญหาและพยายามปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 
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ตอนที่ 3 ข้อมูลขีดความสามารถการบริหาร (Managerial Competency) ของพนักงาน 
ตาราง 8 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับขีดความสามารถการบริหารของพนักงาน ด้าน

การวิเคราะห์ วางแผน และการตัดสินแก้ปัญหา 
 

ด้านการวิเคราะห์วางแผน และการตัดสินแก้ปัญหา X  S.D. ความหมาย 

 
1. สามารถวิเคราะห์งาน เพื่อความเข้าใจและ       

การบริหารจัดการให้งานมีประสิทธิภาพ 
2. มีการวางแผนการปฏิบัติสม่ าเสมอก่อนเริ่มการ

ท างานที่ได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา 
3. สามารถท างานตามแผนงานที่วางไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4. เมื่อเกิดปัญหาใดๆ ในการท างานท่านสามารถ

ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันที 
 

 
 

4.17 
 

4.13 
 

4.07 
 

4.09 
 

 
 

0.74 
 

0.76 
 

0.73 
 

0.68 
 

 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

โดยรวม 
 

4.11 0.73 มาก 

 
จากตาราง 8 แสดงว่าระดับขีดความสามารถบริหารของพนักงาน ด้านการวิเคราะห์ วางแผน 

และการตัดสินแก้ปัญหา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.11 และ S.D. = 0.73) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับมาก ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือสามารถวิเคราะห์
งาน เพ่ือความเข้าใจและการบริหารจัดการให้งานมีประสิทธิภาพ  รองลงมาคือมีการวางแผนการ
ปฏิบัติสม่ าเสมอก่อนเริ่มการท างานที่ได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ
สามารถท างานตามแผนงานที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ตาราง 9 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับขีดความสามารถบริหารของพนักงาน ด้าน
ความสามารถในการท างานเป็นทีม 

 

ด้านความสามารถในการท างานเป็นทีม X  S.D. ความหมาย 

 
1. ท่านพร้อมสนับสนุนการท างานและการตัดสินใจ

ของกลุ่มเพ่ือให้งานที่ได้รับมอบหมายส าเร็จลุล่วง 
ได้เป็นอย่างดี 

2. ท่านยินดีรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในทีมทั้ง 
ผู้บังคับบัญชาหรือเพ่ือนร่วมงานอย่างสม่ าเสมอ 

3. ท่านมีความต้องการและความจริงใจต่อเพ่ือน
ร่วมงานที่จะช่วยเหลือในงานต่างๆเพ่ือให้งานส าเร็จ 

4. ท่านมีส่วนร่วมและสนับสนุนการท างานของทีม
อย่างสม่ าเสมอ 

 

 
 

4.23 
 
 

4.25 
 

4.24 
 

4.17 
 

 
 

0.70 
 
 

0.73 
 

0.71 
 

0.75 
 

 
 

มากทีสุ่ด 
 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มาก 
 

โดยรวม 
 

4.22 0.72 มากที่สุด 

 
จากตาราง 9 แสดงว่าระดับขีดความสามารถบริหารของพนักงาน ด้านความสามารถในการท างาน

เป็นทีม มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.22 และ S.D. = 0.72) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่าส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือท่านยินดีรับฟังความ
คิดเห็นของสมาชิกในทีมทั้งผู้บังคับบัญชาหรือเพ่ือนร่วมงานอย่างสม่ าเสมอ  รองลงมาคือท่านมี
ความต้องการและความจริงใจต่อเพ่ือนร่วมงานที่จะช่วยเหลือในงานต่างๆเพ่ือให้งานส าเร็จ  
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือท่านมีส่วนร่วมและสนับสนุนการท างานของทีมอย่างสม่ าเสมอ 
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ตาราง 10 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับขีดความสามารถบริหารของพนักงาน ด้าน
ความสามารถในการสื่อสารข้อมูล การสนับสนุน และติดตามงาน 

 

ด้านความสามารถในการสื่อสารข้อมูล  X  S.D. ความหมาย 

 
1. สามารถน าเสนอข้อมูลโดยใช้ค าพูดหรือวิธีการ 

ต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชา, เพ่ือนร่วมงานหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเข้าใจได้อย่างง่ายๆ 

2. สามารถประสานงานกับผู้บังคับบัญชา เพ่ือน
ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี 

3. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการท างาน 
เช่น คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ 

4. มีความสามารถในการรับฟังและเข้าใจถึงปัญหา 
ความต้องการ ข้อข้องใจของพนักงานได้อย่าง
เหมาะสม 

5. สามารถติดตาม ตรวจสอบงานที่ได้รับมอบหมาย
เพ่ือให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพตามเวลาที่ก าหนด 

 

 
 
 

4.15 
 

4.04 
 

4.02 
 
 

4.03 
 

4.14 

 
 
 

0.74 
 

0.74 
 

0.67 
 
 

0.71 
 

0.76 

 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 

โดยรวม 
 

4.08 0.72 มาก 

 
จากตาราง 10 แสดงว่าระดับขีดความสามารถหลักของพนักงาน ด้านความสามารถใน การสื่อสาร

ข้อมูล การสนับสนุน และติดตามงาน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 4.08 และ  S.D. = 
0.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับมาก ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ
สามารถน าเสนอข้อมูลโดยใช้ค าพูดหรือวิธีการ ต่าง ๆ ให้ผู้บังคับบัญชา , เพ่ือนร่วมงานหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเข้าใจได้อย่างง่าย ๆ รองลงมาคือสามารถติดตาม ตรวจสอบงานที่ได้รับ
มอบหมายเพ่ือให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพตามเวลาที่ก าหนด ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการท างาน เช่น คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่าง ๆ 
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ตอนที่ 4 ข้อมูลขีดความสามารถตามต าแหน่งงาน (Functional Competency) ของพนักงาน 
ตาราง 11 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับระดับขีดความสามารถตามต าแหน่งงานของ

พนักงาน ด้านความรู้ ความสามารถและทักษะเฉพาะที่จ าเป็นตามต าแหน่งงาน 
 

ด้านความรู้ ความสามารถและทักษะเฉพาะที่จ าเป็น X  S.D. ความหมาย 

 
1. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการท างานตาม

ต าแหน่งหน้าที่ท่ีท่านท า 
2. สามารถน าหลักความรู้ตามศาสตร์ในสาขาวิชาที่

ส าเร็จการศึกษามาประยุกต์ใช้กับงานได้เป็นอย่างดี 
3. มีความกระตือรือร้นและความตั้งใจท างานรวมทั้ง

รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตนและหน่วยงาน 
4. สามารถท างานตามค าพรรณนาลักษณะงานได้

ครบถ้วนเป็นอย่างดีและตรงเวลาที่ก าหนด 
 

 
 

4.09 
 

4.09 
 

4.02 
 

3.93 
 

 
 

0.82 
 

0.79 
 

0.79 
 

0.79 
 

 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

โดยรวม 
 

4.03 0.80 มาก 

 
จากตาราง 11 แสดงว่าระดับขีดความสามารถตามต าแหน่งงานของพนักงาน ด้านความรู้ 

ความสามารถและทักษะเฉพาะที่จ าเป็นตามต าแหน่งงาน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 
4.03 และ S.D. = 0.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่มีในระดับมาก ค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการท างานตามต าแหน่งหน้าที่ที่ท่านท า,สามารถน าหลักความรู้ตาม
ศาสตร์ในสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษามาประยุกต์ใช้กับงานได้เป็นอย่างดี รองลงมาคือมีความ
กระตือรือร้นและความตั้งใจท างานรวมทั้งรับผิดชอบต่อเป้าหมายของตนและหน่วยงาน ค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือสามารถท างานตามค าพรรณนาลักษณะงานได้ครบถ้วนเป็นอย่างดีและตรงเวลาที่
ก าหนด 
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ตาราง 12 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับขีดความสามารถตามต าแหน่งงานของ
พนักงาน ด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะอ่ืนๆ ที่สนับสนุนในการปฏิบัติงาน 

 

ด้านความรู้ ความสามารถและทักษะอ่ืนๆ X  S.D. ความหมาย 

 
1. มีทักษะ ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือกระท าข้อมูลและติดต่อสื่อสาร
ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

2. มีความรู้ และทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ    
ได้เป็นอย่างดี 

3. มีความสามารถในการน าเสนอข้อมูลต่างๆ เพ่ือ
ถ่ายทอดแก่ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา   
ได้เป็นอย่างดี 

4. มีความรู้ ความสามารถและกล้าแสดงความคิดเห็น
บนพื้นฐานความรู้ที่ตนมีได้เป็นอย่างดี 

 

 
 

  3.97 
 
 

3.99 
 

4.03 
 
 

4.03 
 

 
 

0.89 
 
 

0.87 
 

0.83 
 
 

0.83 
 

 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

โดยรวม 
 

4.00 0.86 มาก 

 
จากตาราง 12 แสดงว่าระดับขีดความสามารถต าแหน่งงานของพนักงาน ด้านความรู้ ความสามารถ 

และทักษะอ่ืนๆ ที่สนับสนุนในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.00 และ 
S.D. = 0.86) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่มีในระดับมาก ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือมี
ความสามารถในการน าเสนอข้อมูลต่างๆ เพ่ือถ่ายทอดแก่ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา   ได้
เป็นอย่างดี รองลงมาคือมีความรู้ ความสามารถและกล้าแสดงความคิดเห็นบนพ้ืนฐานความรู้ที่ตน
มีได้เป็นอย่างดี ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือมีทักษะ ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือกระท าข้อมูลและติดต่อสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
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ตอนที่ 5 การทดสอบเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับขีดความสามารถหลักของพนักงาน
บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
การทดสอบสมมุติฐานที่ 1 

H0 = เพศต่างกัน มีระดับขีดความสามารถหลักของพนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไมแ่ตกต่างกัน 

H1 = เพศต่างกัน มีระดับขีดความสามารถหลักของพนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน 

 
ตาราง 13 การทดสอบเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลต่อระดับขีดความสามารถหลักของพนักงาน
บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามเพศ 
 
  

 
ระดับขีดความสามารถหลัก 

เพศ  
ชาย (n = 186) หญิง (n = 186) t Sig. 
X  S.D. X  S.D.   

 
1. ด้านความรู้เกี่ยวกับองค์กร 
ระบบงานและงานที่ปฏิบัติอยู่ 

 
4.36 

 
0.62 

 
3.68 

 
0.51 

 
11.642 

 
.000* 

2. ด้านทักษะเกี่ยวข้องกับการ
ท างาน ระบบงานต่างๆของ
องค์กรที่ปฏิบัติอยู่ 

4.32 0.60 3.69 0.59 10.296 .000* 

3. ด้านทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 
ระบบงานและงานที่ปฏิบัติอยู่ 

 
4.38 

 
0.71 

 
3.67 

 
0.54 

 
10.743 

 
.000* 

4. ด้านบุคลิกภาพที่ดีที่
เหมาะสม 

 
4.35 

 
0.57 

 
3.81 

 
0.52 

 
9.419 

 
.000* 

5. ด้านเชาว์ทางอารมณ์ท่ีดี     
ที่เหมาะสม 

 
4.35 

 
0.57 

 
3.84 

 
0.49 

 
9.207 

 
.000* 

6. ด้านความมีคุณธรรม
จริยธรรม และความรับผิดชอบ 

 
4.46 

 
0.51 

 
4.04 

 
0.52 

 
7.773 

 
.000* 

       
 

จากตาราง 13 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติ Independent samples T-test ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งค่า Sig. ที่ค านวณได้มีค่าน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนดคือ  = 
.05 โดยรวมและรายด้าน พบว่า พนักงานบริษัทที่มีเพศต่างกัน มีระดับขีดความสามารถหลักของ
พนักงาน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันในทุกด้าน 
 



48 
 

การทดสอบสมมุติฐานที่ 2 
 H0 = อายุต่างกัน มีระดับขีดความสามารถหลักของพนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไมแ่ตกต่างกัน  
 H1 = อายุต่างกัน มีระดับขีดความสามารถหลักของพนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน 

ตาราง 14 การทดสอบเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลต่อระดับขีดความสามารถหลักของพนักงาน
บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามอายุ 
 

 

ระดับขีดความสามารถ 
 

 SS df MS F Sig. 

  
     

1. ด้านความรู้เกี่ยวกับ ระหว่างกลุ่ม 2.276 3 .759 1.742 .158 
   องค์กร ระบบงานและ ภายในกลุ่ม 160.288 368 .436   
   งานที่ปฏิบัติ รวม 162.564 371    
2. ด้านทักษะเกี่ยวข้องกับ ระหว่างกลุ่ม .478 3 .159 .350 .789 
   การท างานต่างๆ ของ ภายในกลุ่ม 167.600 368 .455   
   องค์กรที่ปฏิบัติอยู่ รวม 168.078 371    
3. ด้านทัศนคติที่ดต่ีอ ระหว่างกลุ่ม 2.519 3 .840 1.604 .188 
   องค์กรระบบงานและ ภายในกลุ่ม 192.682 368 .524   
   งานที่ปฏิบัติอยู่ รวม 195.201 371    
4. ด้านบุคลิกภาพที่ดี ระหว่างกลุ่ม 1.242 3 .414 1.111 .345 
   และเหมาะสม ภายในกลุ่ม 137.187 368 .373   
 รวม 138.430 371    
5. ด้านเชาว์ทางอารมณ์ ระหว่างกลุ่ม .273 3 .091 .261 .854 
   ที่ดีและเหมาะสม ภายในกลุ่ม 128.243 368 .348   
  รวม 128.516 371    
6. ด้านความมีคุณธรรม ระหว่างกลุ่ม .056 3 .019 .060 .981 
   จริยธรรมและความ ภายในกลุ่ม 114.470 368 .311   
   รับผิดชอบ รวม 114.527 371    
       

 
จากตาราง 14 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ One-way ANOVA ที่ระดับนัยส าคัญทาง

สถิติที่ .05 ซึ่งค่า Sig. ที่ค านวณได้มีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนดคือ  = .05 โดยรวม
และรายด้าน พบว่า พนักงานบริษัทที่มอีายุต่างกัน มีระดับขีดความสามารถหลักโดยรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน 
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การทดสอบสมมุติฐานที่ 3 
 H0 = ประสบการณ์ท างานต่างกัน มีระดับขีดความสามารถหลักของพนักงานบริษัทสวน
อุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน 
 H1 = ประสบการณ์ท างานต่างกัน มีระดับขีดความสามารถหลักของพนักงานบริษัทสวน
อุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไมแ่ตกต่างกัน 
 
 ตาราง 15 การทดสอบเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับขีดความสามารถหลักของ
พนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามประสบการณ์การ
ท างาน 

 

ระดับขีดความสามารถ 
 

 SS df MS F Sig. 

  
     

1. ด้านความรู้เกี่ยวกับ ระหว่างกลุ่ม 7.109 3 2.370 5.610 .001* 
   องค์กร ระบบงานและ ภายในกลุ่ม 155.455 368 .422   
   งานที่ปฏิบัติ รวม 162.564 371    
2. ด้านทักษะเกี่ยวข้องกับ ระหว่างกลุ่ม 3.450 3 1.150 2.571 .054 
   การท างานต่างๆ ของ ภายในกลุ่ม 164.628 368 .447   
   องค์กรที่ปฏิบัติอยู่ รวม 168.078 371    
3. ด้านทัศนคติที่ดีต่อ ระหว่างกลุ่ม 10.740 3 3.580 7.142 .000* 
   องค์กรระบบงานและ ภายในกลุ่ม 184.461 368 .501   
   งานที่ปฏิบัติอยู่ รวม 195.201 371    
4. ด้านบุคลิกภาพที่ดี ระหว่างกลุ่ม 6.043 3 2.014 5.600 .001* 
   และเหมาะสม ภายในกลุ่ม 132.386 368 .360   
 รวม 138.430 371    
5. ด้านเชาว์ทางอารมณ์ ระหว่างกลุ่ม 6.352 3 2.117 6.379 .000* 
   ที่ดีและเหมาะสม ภายในกลุ่ม 122.164 368 .332   
  รวม 128.516 371    
6. ด้านความมีคุณธรรม ระหว่างกลุ่ม 3.361 3 1.120 3.709 .012* 
   จริยธรรมและความ ภายในกลุ่ม 111.165 368 .302   
   รับผิดชอบ รวม 114.527 371    
       

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
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  จากตาราง 15 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติ One-way ANOVA ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ .05 ซึ่งค่า Sig. ที่ค านวณได้มีค่าน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนดคือ  = .05 โดยรวม
และรายด้าน พบว่า พนักงานบริษัทที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีระดับความคิดเห็นโดยรวม
และรายด้านแตกต่างกัน ในด้าน ด้านความรู้เกี่ยวกับองค์กรระบบงานและงานที่ปฏิบัติอยู่  ด้าน
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กรระบบงานและงานที่ปฏิบัติอยู่ ด้านบุคลิกภาพที่ดีที่เหมาะสม ด้านเชาว์ทาง
อารมณ์ที่ดีที่เหมาะสม และด้านความมีคุณธรรมจริยธรรมความรับผิดชอบ ดังนั้นจึงทดสอบความ
แตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD. ได้ผลดังนี้  

ตาราง 16 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถหลักของพนักงาน
บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านความรู้เกี่ยวกับองค์กรระบบงานและงาน
ที่ปฏิบัติ 

 
ประสบการณ์การท างาน ต่ ากว่า 5 ป ี 5-10 ปี 11-15 ปี มากกว่า 15 ปี 

     
ต่ ากว่า 5 ปี   .3754* .3147* 
5-10 ปี   .2619*  
11-15 ปี     
มากกว่า 15 ปี     
     

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 
 จากตาราง 16 แสดงว่าพนักงานที่มีประสบการณ์การท างานต่ ากว่า 5 ปี มีระดับความ
คิดเห็นขีดความสามารถหลักมากกว่าประสบการณ์การท างาน 11-15 ปี (.3754) และมากกว่า
ประสบการณ์การท างาน มากกว่า 15 ปี (.3147) และประสบการณ์การท างาน 5-10 ปี มีระดับความ
คิดเห็นขีดความสามารถหลักมากกว่าประสบการณ์การท างาน 11-15 ปี (.2619) 
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ตาราง 17 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถหลักของพนักงาน
บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านทัศนคติที่ดีต่อองค์กรระบบงานและ งาน
ที่ปฏิบัติอยู ่

ประสบการณ์การท างาน ต่ ากว่า 5 ป ี 5-10 ปี 11-15 ปี มากกว่า 15 ปี 
     
ต่ ากว่า 5 ปี  .2566* .3531*  
5-10 ปี     
11-15 ปี     
มากกว่า 15 ปี     
     

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 
 จากตาราง 17 แสดงว่าพนักงานที่มีประสบการณ์การท างานต่ ากว่า 5 ปี มีระดับความ
คิดเห็นขีดความสามารถหลักมากกว่าประสบการณ์การท างาน 5-10 ปี (.2566) และมากกว่า
ประสบการณ์การท างาน 11-15 ปี (.3531)  
 
ตาราง 18 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถหลักของพนักงาน

บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านบุคลิกภาพท่ีดีที่เหมาะสม 
 

ประสบการณ์การท างาน ต่ ากว่า 5 ป ี 5-10 ปี 11-15 ปี มากกว่า 15 ปี 
     
ต่ ากว่า 5 ปี  .1765* .3531*  
5-10 ปี     
11-15 ปี     
มากกว่า 15 ปี     
     

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 
 จากตาราง 18 แสดงว่าพนักงานที่มีประสบการณ์การท างานต่ ากว่า 5 ปี มีระดับขีด
ความสามารถหลักมากกว่าประสบการณ์การท างาน 5-10 ปี (.1765) และมากกว่าประสบการณ์การ
ท างาน 11-15 ปี (.3531)  
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ตาราง 19 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. มีระดับขีดความสามารถหลักของ
พนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านเชาว์ทางอารมณ์ที่ดีที่
เหมาะสม 

 
ประสบการณ์การท างาน ต่ ากว่า 5 ป ี 5-10 ปี 11-15 ปี มากกว่า 15 ปี 

     
ต่ ากว่า 5 ปี  .1765* .3531*  
5-10 ปี   .1871*  
11-15 ปี     
มากกว่า 15 ปี   .2864*  
     

* มีระดับนัยส าคญัทางสถิติที่ .05 

 จากตาราง 19 แสดงว่าพนักงานที่มีประสบการณ์การท างานต่ ากว่า 5 ปี มีระดับขีด
ความสามารถหลักมากกว่าประสบการณ์การท างาน 5-10 ปี (.1765) และมากกว่าประสบการณ์การ
ท างาน 11-15 ปี (.3531) และพนักงานที่มีประสบการณ์การท างาน 5-10 ปี มีระดับขีดความสามารถ
หลักมากกว่าประสบการณ์การท างาน 11-15 ปี (.1871) และพนักงานที่มีประสบการณ์การท างาน
มากกว่า15 ปี มีระดับขีดความสามารถหลักและมากกว่าประสบการณ์การท างาน 11-15 ปี (.2864) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 
 

ตาราง 20 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถหลักของพนักงาน
บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านความมีคุณธรรมจริยธรรม และความ
รับผิดชอบ 

 
ประสบการณ์การท างาน ต่ ากว่า 5 ป ี 5-10 ปี 11-15 ปี มากกว่า 15 ปี 

     
ต่ ากว่า 5 ปี   .2663*  
5-10 ปี   .1679*  
11-15 ปี     
มากกว่า 15 ปี   .2781*  
     

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 
 จากตาราง 20 แสดงว่าพนักงานที่มีประสบการณ์การท างานต่ ากว่า 5 ปี มีระดับขีด
ความสามารถหลักมากกว่าประสบการณ์การท างาน 11-15 ปี (.2663) และพนักงานที่มีประสบการณ์
การท างาน 5-10 ปี มีระดับขีดความสามารถหลักมากกว่าประสบการณ์การท างาน 11-15 ปี (.1679) 
และพนักงานที่มีประสบการณ์การท างานมากกว่า 15 ปี มีระดับขีดความสามารถหลักมากกว่า
ประสบการณ์การท างาน 11-15 ปี (.2781) 
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การทดสอบสมมุติฐานที่ 4 
 H0 = รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีระดับขีดความสามารถหลักของพนักงานบริษัทสวน
อุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไมแ่ตกต่างกัน 
 H1 = รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีระดับขีดความสามารถหลักของพนักงานบริษัทสวน
อุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน 
 
ตาราง 21 การทดสอบเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลต่อระดับขีดความสามารถหลักของพนักงาน

บริษทัสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน 

ระดับขีดความสามารถ  SS df MS F Sig. 
       

1. ด้านความรู้เกี่ยวกับ ระหว่างกลุ่ม 18.645 4 4.661 11.886 .000* 
   องค์กร ระบบงานและ ภายในกลุ่ม 143.919 367 .392   
   งานที่ปฏิบัติ รวม 162.564 371    
2. ด้านทักษะเกี่ยวข้องกับ ระหว่างกลุ่ม 26.077 4 6.519 16.849 .000* 
   การท างานต่างๆ ของ ภายในกลุ่ม 142.001 367 .387   
   องค์กรที่ปฏิบัติอยู่ รวม 168.078 371    
3. ด้านทัศนคติที่ดีต่อ ระหว่างกลุ่ม 19.384 4 4.846 10.115 .000* 
   องค์กรระบบงานและ ภายในกลุ่ม 175.817 367 .479   
   งานที่ปฏิบัติอยู่ รวม 195.201 371    
4. ด้านบุคลิกภาพที่ดี ระหว่างกลุ่ม 12.445 4 3.111 9.064 .000* 
   และเหมาะสม ภายในกลุ่ม 125.984 367 .343   
 รวม 138.430 371    
5. ด้านเชาว์ทางอารมณ์ ระหว่างกลุ่ม 13.018 4 3.254 10.341 .000* 
   ที่ดีและเหมาะสม ภายในกลุ่ม 115.498 367 .315   
  รวม 128.516 371    
6. ด้านความมีคุณธรรม ระหว่างกลุ่ม 10.469 4 2.617 9.231 .000* 
   จริยธรรมและความ ภายในกลุ่ม 104.057 367 .284   
   รับผิดชอบ รวม 114.527 371    
       

 
จากตาราง 21 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ One-way ANOVA ที่ระดับนัยส าคัญทาง

สถิติที่ .05 ซึ่งค่า Sig. ที่ค านวณได้มีค่าน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนดคือ  = .05 โดยรวม
และรายด้าน พบว่า พนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะที่มีรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มี
ระดับขีดความสามารถเห็นโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน ในด้าน ด้านความรู้เกี่ยวกับองค์กร
ระบบงาน ด้านทักษะเกี่ยวข้องกับการท างาน ด้านทัศนคติที่ดีต่อองค์กรระบบงาน ด้านบุคลิกภาพที่ดี
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ที่เหมาะสม ด้านเชาว์ทางอารมณ์ที่ดีที่เหมาะสม ด้านความมีคุณธรรมจริยธรรมความรับผิดชอบ  
ดังนั้นจึงทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD. ได้ผลดังนี้ 

ตาราง 22 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถหลักของพนักงาน
บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านความรู้เกี่ยวกับองค์กรระบบงาน
และงานที่ปฏิบัติอยู่ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ต่ ากว่า   

15000 บาท 
15000-   

25000 บาท 
25001-   

35000 บาท 

35001-  
55000 บาท 

มากกว่า  
55000 บาท 

      
ต่ ากว่า 15000 บาท      
15001-25000 บาท .4859*     
25001-35000 บาท .5475*     
35001-55000 บาท .4505*     
มากกว่า55000 บาท .8017*     
      

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 
 จากตาราง 22 แสดงว่าพนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15001-25000 บาท มีระดับ 
ความคิดเห็นมากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 15000 บาท (.4859) และพนักงานที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 25001-35000 บาท มีระดับความคิดเห็นมากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 15000 บาท 
(.5475) และพนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25001-35000 บาท มีระดับความคิดเห็นมากกว่า
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 15000 บาท (.4505) และพนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า
55000 บาท (.8017) 
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 ตาราง 23 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถหลักของพนักงาน
บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านทักษะเกี่ยวข้องกับการท างาน 
ระบบงานต่างๆขององค์การที่ปฏิบัติอยู่ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ต่ ากว่า   

15000 บาท 
15000-   

25000 บาท 
25001-   

35000 บาท 

35001-  
55000 บาท 

มากกว่า  
55000 บาท 

      
ต่ ากว่า 15000 บาท      
15001-25000 บาท .5560*     
25001-35000 บาท .6730*     
35001-55000 บาท .5994*     
มากกว่า55000 บาท .10280*     
      

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 
 จากตาราง 23 แสดงว่าพนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15001-25000 บาท มีระดับขีด
ความสามารถหลักมากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 15000 บาท (.5560) และพนักงานที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 25001-35000 บาท มีระดับมากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 15000 บาท (.6730) 
และพนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35001-55000 บาท มีระดับมากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ า
กว่า 15000 บาท (.5994) และพนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 55000 บาท มีระดับขีด
ความสามารถมากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 15000 บาท (.10280) 

ตาราง 24 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถหลักของพนักงาน
บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านทัศนคติที่ดีต่อองค์กรระบบงาน 
และงานที่ปฏิบัติอยู่ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ต่ ากว่า   

15000 บาท 
15000-   

25000 บาท 
25001-   

35000 บาท 

35001-  
55000 บาท 

มากกว่า  
55000 บาท 

      
ต่ ากว่า 15000 บาท      
15001-25000 บาท .5257*     
25001-35000 บาท .6730*     
35001-55000 บาท .4750*     
มากกว่า55000 บาท      
      

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
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 จากตาราง 24 แสดงว่าพนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15001-25000 บาท มีระดับขีด
ความสามารถหลักมากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 15000 บาท (.5257) และพนักงานที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 25001-35000 บาท มีระดับขีดความสามารถมากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 
15000 บาท (.6730) และพนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35001-55000 บาท มีระดับขีด
ความสามารถมากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 15000 บาท (.4750)  

ตาราง 25 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถหลักของพนักงาน
บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านบุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสม  

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ต่ ากว่า   

15000 บาท 
15000-   

25000 บาท 
25001-   

35000 บาท 

35001-  
55000 บาท 

มากกว่า  
55000 บาท 

      
ต่ ากว่า 15000 บาท      
15001-25000 บาท .3896*     
25001-35000 บาท .4570*     
35001-55000 บาท .4263*     
มากกว่า55000 บาท .6626*     
      

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 
 จากตาราง 25 แสดงว่าพนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15001-25000 บาท มีระดับขีด
ความสามารถหลักมากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 15000 บาท (.3896) และพนักงานที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 25001-35000 บาท มีระดับขีดความสามารถมากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 
15000 บาท (.4570) และพนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35001-55000 บาท มีระดับขีด
ความสามารถมากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 15000 บาท (.4263) และพนักงานที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน มากกว่า 55000 บาท มีระดับขีดความสามารถมากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 15000 
บาท (.6626) 
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ตาราง 26 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถหลักของพนักงาน
บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านเชาว์ทางอารมณ์ท่ีดีที่เหมาะสม  

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ต่ ากว่า   

15000 บาท 
15000-   

25000 บาท 
25001-   

35000 บาท 

35001-  
55000 บาท 

มากกว่า  
55000 บาท 

      
ต่ ากว่า 15000 บาท      
15001-25000 บาท .3680*     
25001-35000 บาท .4810*     
35001-55000 บาท .5817*     
มากกว่า55000 บาท .6960*     
      

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 
 จากตาราง 26 แสดงว่าพนักงานที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15001-25000 บาท มีระดับ 
ขีดความสามารถหลักมากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 15000 บาท (.3680) และพนักงานที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25001-35000 บาท มีระดับขีดความสามารถมากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ า
กว่า 15000 บาท (.4810) และพนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35001-55000 บาท มีระดับขีด
ความสามารถมากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 15000 บาท (.5817) และพนักงานที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน มากกว่า 55000 บาท มีระดับขีดความสามารถมากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 15000 
บาท (.6960) 
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ตาราง 27 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถหลักของพนักงาน
บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านความมีคุณธรรมจริยธรรม และความ
รับผิดชอบ 

 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ต่ ากว่า   

15000 บาท 
15000-   

25000 บาท 
25001-   

35000 บาท 

35001-  
55000 บาท 

มากกว่า  
55000 บาท 

      
ต่ ากว่า 15000 บาท      
15001-25000 บาท .3506*     
25001-35000 บาท .4133*     
35001-55000 บาท      
มากกว่า55000 บาท .7633*     
      

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 
 จากตาราง 27 แสดงว่าพนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15001-25000 บาท มีระดับขีด
ความสามารถหลักมากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 15000 บาท (.3506) และพนักงานที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 25001-35000 บาท มีระดับขีดความสามารถมากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 
15000 บาท (.4133) และพนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 55000 บาท มีระดับขีด
ความสามารถมากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 15000 บาท (.7633)  
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การทดสอบสมมุติฐานที่ 5 
 H0 = ระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับขีดความสามารถหลักของพนักงานบริษัทสวน
อุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไมแ่ตกต่างกัน 
 H1 = ระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับขีดความสามารถหลักของพนักงานบริษัทสวน
อุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน 
 
ตาราง 28 การทดสอบเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลต่อระดับขีดความสามารถหลักของพนักงาน
บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับขีดความสามารถ  SS df MS F Sig. 
  

     

1. ด้านความรู้เกี่ยวกับ ระหว่างกลุ่ม 34.209 3 11.403 32.693 .000* 
   องค์กร ระบบงานและ ภายในกลุ่ม 128.355 368 .349   
   งานที่ปฏิบัติ รวม 162.564 371    
2. ด้านทักษะเกี่ยวข้องกับ ระหว่างกลุ่ม 35.170 3 11.723 32.460 .000* 
   การท างานต่างๆ ของ ภายในกลุ่ม 132.908 368 .361   
   องค์กรที่ปฏิบัติอยู่ รวม 168.078 371    
3. ด้านทัศนคติที่ดีต่อ ระหว่างกลุ่ม 26.209 3 8.736 19.025 .000* 
   องค์กรระบบงานและ ภายในกลุ่ม 168.992 368 .459   
   งานที่ปฏิบัติอยู่ รวม 195.201 371    
4. ด้านบุคลิกภาพที่ดี ระหว่างกลุ่ม 18.261 3 6.087 18.641 .000* 
   และเหมาะสม ภายในกลุ่ม 120.168 368 .327   
 รวม 138.430 371    
5. ด้านเชาว์ทางอารมณ์ ระหว่างกลุ่ม 24.049 3 8.016 28.239 .000* 
   ที่ดีและเหมาะสม ภายในกลุ่ม 104.467 368 .284   
  รวม 128.516 371    
6. ด้านความมีคุณธรรม ระหว่างกลุ่ม 17.668 3 5.889 22.375 .000* 
   จริยธรรมและความ ภายในกลุ่ม 96.859 368 .263   
   รับผิดชอบ รวม 114.527 371    
       

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
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  จากตาราง 28 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติ One-way ANOVA ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ .05 ซึ่งค่า Sig. ที่ค านวณได้มีค่าน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนดคือ  = .05 โดยรวม
และรายด้าน พบว่า พนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับขีด
ความสามารถของพนักงานโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน ในด้านความรู้เกี่ยวกับองค์กรระบบงาน 
ด้านทักษะเกี่ยวข้องกับการท างาน ด้านทัศนคติที่ดีต่อองค์กรระบบงาน ด้านบุคลิกภาพที่ดีที่เหมาะสม 
ด้านเชาว์ทางอารมณ์ท่ีดีที่เหมาะสม ด้านความมีคุณธรรมจริยธรรมความรับผิดชอบ  ดังนั้นจึงทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD. ได้ผลดังนี้  
 

ตาราง 29 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถหลักของพนักงาน
บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านความรู้เกี่ยวกับองค์กรระบบงาน 
และงานที่ปฏิบัติอยู่ 

ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่าปวส./
อนุปริญญา 

ปวส./
อนุปริญญา 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า 

ปริญญาตรี 
     
ต่ ากว่าปวส./อนุปริญญา     
ปวส./อนุปริญญา     
ปริญญาตรี .5705* .6632*   
สูงกว่าปริญญาตรี .    
     

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

 จากตาราง 29 การศึกษาต่ ากว่าปวส./อนุปริญญา (.5705) และมากกว่าระดับการศึกษา
ปวส./อนุปริญญา (.6632) 
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ตาราง 30 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถหลักของพนักงาน
บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านทักษะเกี่ยวข้องกับการท างาน 
ระบบงานต่างๆขององค์กรที่ปฏิบัติอยู่ 

ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่าปวส./
อนุปริญญา 

ปวส./
อนุปริญญา 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า 

ปริญญาตรี 
     
ต่ ากว่าปวส./อนุปริญญา     
ปวส./อนุปริญญา     
ปริญญาตรี .5626* .6915*   
สูงกว่าปริญญาตรี .    
     

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 
 จากตาราง 30 แสดงว่าพนักงานที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีระดับขีดความสามารถ
หลักมากกว่าระดับการศึกษาต่ ากว่าปวส./อนุปริญญา (.5626) และมากกว่าระดับการศึกษาปวส./
อนุปริญญา (.6915) 

ตาราง 31 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถหลักของพนักงาน
บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านทัศนคติที่ดีต่อองค์กรระบบงาน 
และงานที่ปฏิบัติอยู่ 

ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่าปวส./
อนุปริญญา 

ปวส./
อนุปริญญา 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า 

ปริญญาตรี 
     
ต่ ากว่าปวส./อนุปริญญา     
ปวส./อนุปริญญา     
ปริญญาตรี .5310* .5415*   
สูงกว่าปริญญาตรี .    
     

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 
 จากตาราง 31 แสดงว่าพนักงานที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีระดับขีดความสามารถ
หลักมากกว่าระดับการศึกษาต่ ากว่าปวส./อนุปริญญา (.5310) และมากกว่าระดับการศึกษาปวส./
อนุปริญญา (.5415) 
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ตาราง 32 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถหลักของพนักงาน
บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านบุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสม  

ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่าปวส./
อนุปริญญา 

ปวส./
อนุปริญญา 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า 

ปริญญาตรี 
     
ต่ ากว่าปวส./อนุปริญญา     
ปวส./อนุปริญญา     
ปริญญาตรี .4539* .4357*   
สูงกว่าปริญญาตรี .    
     

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 
 จากตาราง 32 แสดงว่าพนักงานที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีระดับขีดความสามารถ
หลักมากกว่าระดับการศึกษาต่ ากว่าปวส./อนุปริญญา (.4539) และมากกว่าระดับการศึกษาปวส./
อนุปริญญา (.4357) 

ตาราง 33 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถหลักของพนักงาน
บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านเชาว์ทางอารมณ์ท่ีดีที่เหมาะสม 

ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่าปวส./
อนุปริญญา 

ปวส./
อนุปริญญา 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า 

ปริญญาตรี 
     
ต่ ากว่าปวส./อนุปริญญา     
ปวส./อนปุริญญา     
ปริญญาตรี .5148* .5104*   
สูงกว่าปริญญาตรี .    
     

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 
 จากตาราง 33 แสดงว่าพนักงานที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีระดับขีดความสามารถ
หลักมากกว่าระดับการศึกษาต่ ากว่าปวส./อนุปริญญา (.5148) และมากกว่าระดับการศึกษาปวส./
อนุปริญญา (.5104) 
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ตาราง 34 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถหลักของพนักงาน
บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านความมีคุณธรรมจริยธรรมและ
ความรับผิดชอบ   

ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่าปวส./
อนุปริญญา 

ปวส./
อนุปริญญา 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า 

ปริญญาตรี 
     
ต่ ากว่าปวส./อนุปริญญา     
ปวส./อนุปริญญา     
ปริญญาตรี .4036* .4850*   
สูงกว่าปริญญาตรี .    
     

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 
 จากตาราง 34 แสดงว่าพนักงานที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีระดับขีดความสามารถ
หลักมากกว่าระดับการศึกษาต่ ากว่าปวส./อนุปริญญา (.4036) และมากกว่าระดับการศึกษาปวส./
อนุปริญญา (.4850) 
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การทดสอบสมมุติฐานที่ 6 
 H0 = ระดับต าแหน่งงานต่างกัน มีระดับขีดความสามารถหลักของพนักงานบริษัทสวน
อุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน 
 H1 = ระดับต าแหน่งงานต่างกัน มีระดับขีดความสามารถหลักของพนักงานบริษัทสวน
อุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไมแ่ตกต่างกัน 
 
ตาราง 35 การทดสอบเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลต่อระดับขีดความสามารถหลักของพนักงาน
บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามระดับต าแหน่งงาน 
 

ระดับความคิดเห็น  SS df MS F Sig. 
  

     

1. ด้านความรู้เกี่ยวกับ ระหว่างกลุ่ม 8.303 3 2.768 6.603 .000* 
   องค์กร ระบบงานและ ภายในกลุ่ม 154.261 368 .419   
   งานที่ปฏิบัติ รวม 162.564 371    
2. ด้านทักษะเกี่ยวข้องกับ ระหว่างกลุ่ม 6.387 3 2.129 4.845 .003* 
   การท างานต่างๆ ของ ภายในกลุ่ม 161.691 368 .439   
   องค์กรที่ปฏิบัติอยู่ รวม 168.078 371    
3. ด้านทัศนคติที่ดีต่อ ระหว่างกลุ่ม 12.151 3 4.050 8.143 .000* 
   องค์กรระบบงานและ ภายในกลุ่ม 183.050 368 .497   
   งานที่ปฏิบัติอยู่ รวม 195.201 371    
4. ด้านบุคลิกภาพที่ดี ระหว่างกลุ่ม 7.019 3 2.340 6.552 .000* 
   และเหมาะสม ภายในกลุ่ม 131.410 368 .357   
 รวม 138.430 371    
5. ด้านเชาว์ทางอารมณ์ ระหว่างกลุ่ม 5.066 3 1.689 5.034 .002* 
   ที่ดีและเหมาะสม ภายในกลุ่ม 123.450 368 .335   
  รวม 128.516 371    
6. ด้านความมีคุณธรรม ระหว่างกลุ่ม 3.206 3 1.069 3.533 .015* 
   จริยธรรมและความ ภายในกลุ่ม 111.320 368 .303   
   รับผิดชอบ รวม 114.527 371    
       

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
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  จากตาราง 35  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติ One-way ANOVA ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ .05 ซึ่งค่า Sig. ที่ค านวณได้มีค่าน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนดคือ  = .05 โดยรวม
และรายด้าน พบว่า พนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะที่มีระดับต าแหน่งงานต่างกัน มีระดับขีด
ความสามารถของพนักงานโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน ในด้านความรู้เกี่ยวกับองค์กรระบบงาน 
ด้านทักษะเกี่ยวข้องกับการท างาน ด้านทัศนคติที่ดีต่อองค์กรระบบงาน ด้านบุคลิกภาพที่ดีที่เหมาะสม 
ด้านเชาว์ทางอารมณ์ท่ีดีที่เหมาะสม ด้านความมีคุณธรรมจริยธรรมความรับผิดชอบ  ดังนั้นจึงทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD. ได้ผลดังนี้  

ตาราง 36 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถหลักของพนักงาน
บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านความรู้เกี่ยวกับองค์กรระบบงาน
และงานที่ปฏิบัติอยู่ 

ระดับต าแหน่งงาน 
พนักงานระดับ

ปฏิบัติงาน 
ผู้จัดการงาน

ระดับตน้ 
หัวหน้างาน
ระดับกลาง 

ผู้บริหารระดับ
ต้น 

     
พนักงานระดับปฏิบัติงาน   .3077*  
ผู้จัดการงานระดับต้น   .5692*  
หัวหน้างานระดับกลาง     
ผู้บริหารระดับต้น .    
     

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 
 จากตาราง 36 แสดงว่าพนักงานระดับปฏิบัติงาน มีระดับขีดความสามารถหลักมากกว่า
พนักงาน หัวหน้างานระดับกลาง (.3077) และพนักงานที่มีระดับต าแหน่งผู้จัดการงานระดับต้น มี
ระดับขีดความสามารถหลักมากกว่าหัวหน้างานระดับกลาง (.5692) 
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ตาราง 37 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถหลักของพนักงาน
บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านทักษะเกี่ยวข้องกับการท างาน 
ระบบงานต่างๆ ขององค์กรที่ปฏิบัติอยู่ 

ระดับต าแหน่งงาน 
พนักงานระดับ

ปฏิบัติงาน 
ผู้จัดการงาน

ระดับต้น 
หัวหน้างาน
ระดับกลาง 

ผู้บริหารระดับ
ต้น 

     
พนักงานระดับปฏิบัติงาน   .2391*  
ผู้จัดการงานระดับต้น .3276*  .5667*  
หัวหน้างานระดับกลาง     
ผู้บริหารระดับต้น .    
     

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 
 จากตาราง 37 แสดงว่าพนักงานระดับปฏิบัติงาน มีระดับขีดความสามารถหลักมากกว่า
พนักงานหัวหน้างานระดับกลาง (.2391) และพนักงานที่มีระดับต าแหน่งผู้จัดการงานระดับต้น มี
ระดับขีดความสามารถหลักมากกว่าพนักงานระดับปฏิบัติงาน (.3276) และพนักงานที่มีระดับ
ต าแหน่งผู้จัดการงานระดับต้น มีระดับขีดความสามารถหลักมากกว่าหัวหน้างานระดับกลาง (.5667) 
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ตาราง 38 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถหลักของพนักงาน
บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านทัศนคติที่ดีต่อองค์กรระบบงาน 
และงานที่ปฏิบัติอยู่ 

ระดับต าแหน่งงาน 
พนักงานระดับ

ปฏิบัติงาน 
ผู้จัดการงาน

ระดับต้น 
หัวหน้างาน
ระดับกลาง 

ผู้บริหารระดับ
ต้น 

     
พนักงานระดับปฏิบัติงาน   .4207*  
ผู้จัดการงานระดับต้น   .4544*  
หัวหน้างานระดับกลาง     
ผู้บริหารระดับต้น .    
     

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 
 จากตาราง 38 แสดงว่าพนักงานระดับปฏิบัติงาน มีระดับขีดความสามารถหลักมากกว่า
พนักงานหัวหน้างานระดับกลาง (.4207) และพนักงานที่มีระดับต าแหน่งผู้จัดการงานระดับต้น มี
ระดับขีดความสามารถหลักมากกว่าพนักงานหัวหน้างานระดับกลาง (.4544)  

ตาราง 39 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถหลักของพนักงาน
บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านบุคลิกภาพที่ดีท่ีเหมาะสม 

ระดับต าแหน่งงาน 
พนักงานระดับ

ปฏิบัติงาน 
ผู้จัดการงาน

ระดับต้น 
หัวหน้างาน
ระดับกลาง 

ผู้บริหารระดับ
ต้น 

     
พนักงานระดับปฏิบัติงาน   .2516*  
ผู้จัดการงานระดับต้น .3346*  .5880*  
หัวหน้างานระดับกลาง     
ผู้บริหารระดับต้น .    
     

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 จากตาราง 39 แสดงว่าพนักงานระดับปฏิบัติงาน มีระดับขีดความสามารถหลักมากกว่า
พนักงานหัวหน้างานระดับกลาง (.2516) และพนักงานที่มีระดับต าแหน่งผู้จัดการงานระดับต้น มี
ระดับขีดความสามารถหลักมากกว่าพนักงานระดับปฏิบัติงาน (.3346) และมากกว่าระดับต าแหน่ง
งานหัวหน้างานระดับกลาง (.5880) 
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ตาราง 40 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถหลักของพนักงาน
บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านเชาว์ทางอารมณ์ท่ีดีที่เหมาะสม 

ระดับต าแหน่งงาน 
พนักงานระดับ

ปฏิบัติงาน 
ผู้จัดการงาน

ระดับต้น 
หัวหน้างาน
ระดับกลาง 

ผู้บริหารระดับ
ต้น 

     
พนักงานระดับปฏิบัติงาน   2097*  
ผู้จัดการงานระดับต้น .3000*  .5079*  
หัวหน้างานระดับกลาง     
ผู้บริหารระดับต้น .    
     

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 
 จากตาราง 40 แสดงว่าพนักงานระดับปฏิบัติงาน มีระดับขีดความสามารถหลักมากกว่า
พนักงานหัวหน้างานระดับกลาง (.2097) และพนักงานที่มีระดับต าแหน่งผู้จัดการงานระดับต้น มี
ระดับขีดความสามารถหลักมากกว่าพนักงานระดับปฏิบัติงาน (.3000) และมากกว่าระดับต าแหน่ง
งานหัวหน้างานระดับกลาง (.5079) 

ตาราง 41 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถหลักของพนักงาน
บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านความมีคุณธรรมจริยธรรมความ
รับผิดชอบ   

ระดับต าแหน่งงาน 
พนักงานระดับ

ปฏิบัติงาน 
ผู้จัดการงาน

ระดับต้น 
หัวหน้างาน
ระดับกลาง 

ผู้บริหารระดับ
ต้น 

     
พนักงานระดับปฏิบัติงาน   .1831*  
ผู้จัดการงานระดับต้น   .3137*  
หัวหน้างานระดับกลาง     
ผู้บริหารระดับต้น .    
     

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 
 จากตาราง 41 แสดงว่าพนักงานระดับปฏิบัติงาน มีระดับขีดความสามารถหลักมากกว่า
พนักงานหัวหน้างานระดับกลาง (.1831) และพนักงานที่มีระดับต าแหน่งผู้จัดการงานระดับต้น มี
ระดับขีดความสามารถหลักมากกว่าระดับต าแหน่งงานหัวหน้างานระดับกลาง (.3137) 
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ตอนที่ 6 การทดสอบเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับขีดความสามารถการบริหารของ
พนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
การทดสอบสมมุติฐานที่ 1 

H0 = เพศต่างกัน มีระดับขีดความสามารถด้านการบริหารของพนักงานบริษัทสวน
อุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน 

H1 = เพศต่างกัน มีระดับขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการของพนักงานบริษัทสวน
อุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไมแ่ตกต่างกัน 

 
ตาราง 42 การทดสอบเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลต่อระดับขีดความสามารถด้านการบริหารของ

พนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามเพศ 
  

 
ระดับขีดความสามารถ 

เพศ  
ชาย (n = 186) หญิง (n = 186) t Sig. 
X  S.D. X  S.D.   

 
1. ด้านการวิเคราะห์ วางแผน    
และการตัดสินแก้ปัญหา 

 
4.39 

 
0.55 

 
3.83 

 
0.53 

 
9.988 

 
.000* 

2. ด้านความสามารถในการ  
ท างานเป็นทีม 

4.48 0.56 3.96 0.58 8.630 .000* 

3. ด้านความสามารถในการ
สื่อสารข้อมูล การสนับสนุน 
และติดตามงาน 

 
4.35 

 
0.51 

 
3.80 

 
0.53 

 
10.004 

 
.000* 

       
* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

 
จากตาราง 42 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติ Independent samples T-test ที่ระดับ

นัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งค่า Sig. ที่ค านวณได้มีค่าน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนดคือ  = 
.05 โดยรวมและรายด้าน พบว่า พนักงานบริษัทที่มีเพศต่างกัน มีระดับขีดความสามารถโดยรวมและ
รายด้านแตกต่างกันในทุกด้าน 
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การทดสอบสมมุติฐานที่ 2 
 H0 = อายุต่างกัน มีระดับขีดความสามารถด้านการบริหารของพนักงานบริษัทสวน
อุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน  
 H1 = อายุต่างกัน มีระดับขีดความสามารถด้านการบริหารของพนักงานบริษัทสวน
อุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไมแ่ตกต่างกัน 

 ตาราง 43 การทดสอบเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลต่อระดับขีดความสามารถด้านการ
บริหารของพนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามอายุ 
 
ระดับขีดความสามารถ  SS df MS F Sig. 
  

     

1. ด้านการวิเคราะห์วางแผน  ระหว่างกลุ่ม 874 3 .291 .792 .499 
   และการตัดสินแก้ปัญหา ภายในกลุ่ม 135.378 368 .368   
    รวม 136.252 371    
2. ด้านความสามารถในการ ระหว่างกลุ่ม .932 3 .311 .787 .502 
   ท างานเป็นทีม ภายในกลุ่ม 145.396 368 .395   
 รวม 146.329 371    
3. ด้านความสามารถในการ ระหว่างกลุ่ม 2.466 3 .822 2.404 .067 
  สื่อสารข้อมูล การสนับสนุน ภายในกลุ่ม 125.827 368 .342   
  และติดตามงาน รวม 128.292 371    
       

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 
จากตาราง 43 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ One-way ANOVA ที่ระดับนัยส าคัญทาง

สถิติที่ .05 ซึ่งค่า Sig. ที่ค านวณได้มีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนดคือ  = .05 โดยรวม
และรายด้าน พบว่า พนักงานบริษัทที่มีอายุต่างกัน มีระดับขีดความสามารถโดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน 
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การทดสอบสมมุติฐานที่ 3 
 H0 = ประสบการณ์ท างานต่างกัน มีระดับขีดความสามารถด้านการบริหารของพนักงาน
บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน  
 H1 = ประสบการณ์ท างานต่างกัน มีระดับขีดความสามารถด้านการบริหารของพนักงาน
บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไมแ่ตกต่างกัน 

ตาราง 44 การทดสอบเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลต่อระดับขีดความสามารถด้านการบริหารของ
พนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จ าแนกตามประสบการณ์
ท างาน 

 
ระดับขีดความสามารถ  SS df MS F Sig. 
  

     

1. ด้านการวิเคราะห์วางแผน  ระหว่างกลุ่ม 3.643 3 1.214 3.370 .019* 
   และการตัดสินแก้ปัญหา ภายในกลุ่ม 132.609 368 .360   
    รวม 136.252 371    
2. ด้านความสามารถในการ ระหว่างกลุ่ม 2.370 3 .790 2.020 .111 
   ท างานเป็นทีม ภายในกลุ่ม 143.959 368 .391   
 รวม 146.329 371    
3. ด้านความสามารถในการ ระหว่างกลุ่ม 6.306 3 2.102 6.341 .000* 
  สื่อสารข้อมูล การสนับสนุน ภายในกลุ่ม 121.986 368 .331   
  และติดตามงาน รวม 128.292 371    
       

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 
จากตาราง 44 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ One-way ANOVA ที่ระดับนัยส าคัญทาง

สถิติที่ .05 ซึ่งค่า Sig. ที่ค านวณได้มีค่าน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนดคือ  = .05 โดยรวม
และรายด้าน พบว่า พนักงานบริษัทที่มีประสบการณ์ท างานต่างกัน มีระดับขีดความสามารถโดยรวม
และรายด้านแตกต่างกัน ในด้านการวิเคราะห์ วางแผน และการตัดสินแก้ปัญหา และดังนั้นจึงทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD. ได้ผลดังนี้ 
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ตาราง 45 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถด้านการบริหาร
ของพนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ด้านการวิเคราะห์ 
วางแผน และการตัดสินแก้ปัญหา 

 
ประสบการณ์การท างาน ต่ ากว่า 5 ป ี 5-10 ปี 11-15 ปี มากกว่า 15 ปี 

ต่ ากว่า 5 ปี   .2737*  
5-10 ปี     
11-15 ปี     
มากกว่า 15 ปี     
     

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
  
 จากตาราง 45 แสดงว่าพนักงานที่มีประสบการณ์การท างานต่ ากว่า 5 ปี มีระดับขีด
ความสามารถด้านการบริหารจัดการมากกว่าพนักงานที่มปีระสบการณ์การท างาน 11-15 ปี (.2737)  
 
ตาราง 46 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถด้านการบริหาร

ของพนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านความสามารถในการ
สื่อสารข้อมูล การสนับสนุนและติดตามงาน 

 
ประสบการณ์การท างาน ต่ ากว่า 5 ป ี 5-10 ปี 11-15 ปี มากกว่า 15 ปี 

     
ต่ ากว่า 5 ปี  .1821* .3490*  
5-10 ปี     
11-15 ปี     
มากกว่า 15 ปี     
     

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 
 จากตาราง 46 แสดงว่าพนักงานที่มีประสบการณ์การท างานต่ ากว่า 5 ปี มีระดับขีด
ความสามารถด้านการบริหารมากกว่าประสบการณ์การท างาน 5-10 ปี (.1821) และ มีระดับขีด
ความสามารถด้านการบริหารมากกว่าประสบการณ์การท างาน 11-15 ปี (.3490)  
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การทดสอบสมมุติฐานที่ 4 
 H0 = รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีระดับขีดความสามารถด้านการบริหารของพนักงาน
บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน  
 H1 = รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีระดับขีดความสามารถด้านการบริหารของพนักงาน
บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไมแ่ตกต่างกัน 

ตาราง 47 การทดสอบเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลต่อระดับขีดความสามารถด้านการบริหารของ
พนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามรายได้โดยเฉลี่ย
ต่อเดือน 

 
ระดับขีดความสามารถ  SS df MS F Sig. 
  

     

1. ด้านการวิเคราะห์วางแผน  ระหว่างกลุ่ม 16.477 4 4.119 12.622 .000* 
   และการตัดสินแก้ปัญหา ภายในกลุ่ม 119.775 367 .326   
    รวม 136.252 371    
2. ด้านความสามารถในการ ระหว่างกลุ่ม 24.614 4 6.154 18.555 .000* 
   ท างานเป็นทีม ภายในกลุ่ม 121.714 367 .332   
 รวม 146.329 371    
3. ด้านความสามารถในการ ระหว่างกลุ่ม 12.747 4 3.187 10.122 .000* 
  สื่อสารข้อมูล การสนับสนุน ภายในกลุ่ม 115.546 367 .315   
  และติดตามงาน รวม 128.292 371    
       

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 
จากตาราง 47 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ One-way ANOVA ที่ระดับนัยส าคัญทาง

สถิติที่ .05 ซ่ึงค่า Sig. ที่ค านวณได้มีค่าน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนดคือ  = .05 โดยรวม
และรายด้าน พบว่า พนักงานบริษัทที่มีรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีระดับโดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกัน ในด้านการวิเคราะห์วางแผน การตัดสินแก้ปัญหา ด้านความสามารถในการท างานเป็น
ทีม และด้านความสามารถในการสื่อสารข้อมูล การสนับสนุนติดตามงาน ดังนั้นจึงทดสอบความ
แตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD. ได้ผลดังนี้ 
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ตาราง 48 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถด้านการบริหาร
ของพนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการวิเคราะห์ 
วางแผน และการตัดสินแก้ปัญหา 

 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

(บาท) 
ต่ ากว่า   
15,000  

15,000-   
25,000 

25,001-   
35,000  

35,001-  
55,000  

มากกว่า  
55,000  

      
ต่ ากว่า 15,000       
15,001-25,000  .4578*     
25,001-35,000  .4862*     
35,001-55,000  .4800*     
มากกว่า55,000 .7925*     
      

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 
 จากตาราง 48 แสดงว่าพนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาท มีระดับขีด
ความสามารถด้านการบริหารมากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 15,000 บาท (.4578) และ
พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-35,000 บาท มีระดับขีดความสามารถมากกว่ารายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนต่ ากว่า 15,000 บาท (.4862) และพนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001-55,000 บาท มี
ระดับขีดความสามารถมากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 15,000 บาท (.4800) และพนักงานที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 55,000 บาท มีระดับขีดความสามารถมากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ า
กว่า 15,000 บาท (.7925) 

ตาราง 49 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถด้านการบริหาร
ของพนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านความสามารถในการ
ท างานเป็นทีม 

 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

(บาท) 
ต่ ากว่า   
15,000  

15,000-   
25,000  

25,001-   
35,000  

35,001-  
55,000  

มากกว่า  
55,000  

ต่ ากว่า 15,000 บาท      
15,001-25,000  .5526*     
25,001-35,000  .6288*     
35,001-55,000  .6618*     
มากกว่า55,000  .8225*     
      

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
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 จากตาราง 49 แสดงว่าพนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาท มีระดับขีด
ความสามารถด้านการบริหารมากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 15,000 บาท (.5526) และ
พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-35,000 บาท มีระดับขีดความสามารถมากกว่ารายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนต่ ากว่า 15,000 บาท (.6288) และพนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001-55,000 บาท มี
ระดับขีดความสามารถมากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 15,000 บาท (.6618) และพนักงานที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 55,000 บาท มีระดับขีดความสามารถมากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ า
กว่า 15,000 บาท (.8225) 

ตาราง 50 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถด้านการบริหาร
จัดการของพนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านความสามารถ
ในการสื่อสารข้อมูล การสนับสนุนและติดตามงาน 

 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

(บาท) 
ต่ ากว่า   
15,000  

15,000-   
25,000  

25,001-   
35,000  

35,001-  
55,000  

มากกว่า  
55,000  

      
ต่ ากว่า 15,000       
15,001-25,000  .3601*     
25,001-35,000  .4440*     
35,001-55,000  .3469*     
มากกว่า55,000  1.0540* .6939* .6100* .7071*  
      

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 
 จากตาราง 50 แสดงว่าพนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาท มีระดับขีด
ความสามารถด้านการบริหารมากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 15,000 บาท (.3601) และ
พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-35,000 บาท มีระดับขีดความสามารถมากกว่ารายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนต่ ากว่า 15,000 บาท (.4440) และพนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001-55,000 บาท มี
ระดับขีดความสามารถมากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 15,000 บาท (.3469) และพนักงานที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 55,000 บาท มีระดับขีดความสามารถมากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ า
กว่า 15,000 บาท (1.0540) มากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาท (.6939) มากกว่า
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-35,000 บาท (.6100) และมากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001-
55,000 บาท (.7071) 
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การทดสอบสมมุติฐานที่ 5 
 H0 = ระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับขีดความสามารถด้านการบริหารของพนักงานบริษัท
สวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน  
 H1 = ระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับขีดความสามารถด้านการบริหารของพนักงานบริษัท
สวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไมแ่ตกต่างกัน 

ตาราง 51 การทดสอบเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลต่อระดับขีดความสามารถด้านการบริหารของ
พนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
ระดับขีดความสามารถ  SS df MS F Sig. 
  

     

1. ด้านการวิเคราะห์วางแผน  ระหว่างกลุ่ม 25.105 3 8.368 27.706 .000* 
   และการตัดสินแก้ปัญหา ภายในกลุ่ม 111.147 368 .302   
    รวม 136.252 371    
2. ด้านความสามารถในการ ระหว่างกลุ่ม 30.048 3 10.016 31.698 .000* 
   ท างานเป็นทีม ภายในกลุ่ม 116.281 368 .316   
 รวม 146.329 371    
3. ด้านความสามารถในการ ระหว่างกลุ่ม 24.064 3 8.021 28.320 .000* 
  สื่อสารข้อมูล การสนับสนุน ภายในกลุ่ม 104.229 368 .283   
  และติดตามงาน รวม 128.292 371    
       

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

 
จากตาราง 51 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ One-way ANOVA ที่ระดับนัยส าคัญทาง

สถิติที่ .05 ซึ่งค่า Sig. ที่ค านวณได้มีค่าน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนดคือ  = .05 โดยรวม
และรายด้าน พบว่า พนักงานบริษัทที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับขีดความสามารถโดยรวมและ
รายด้านแตกต่างกัน ในด้านการวิเคราะห์วางแผน การตัดสินแก้ปัญหา ด้านความสามารถในการ
ท างานเป็นทีม และด้านความสามารถในการสื่อสารข้อมูล การสนับสนุนติดตามงาน ดังนั้นจึงทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD. ได้ผลดังนี้ 
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ตาราง 52 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถด้านการบริหาร
ของพนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ด้านการวิเคราะห์ 
วางแผน และการตัดสินแก้ปัญหา 

ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่าปวส./
อนุปริญญา 

ปวส./
อนุปริญญา 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า 

ปริญญาตรี 
     
ต่ ากว่าปวส./อนุปริญญา     
ปวส./อนปุริญญา     
ปริญญาตรี .4917* .5654*   
สูงกว่าปริญญาตรี     
     

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

 จากตาราง 52 แสดงว่าพนักงานที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีระดับขีดความสามารถ
ด้านการบริหารมากกว่าระดับการศึกษาต่ ากว่าปวส./อนุปริญญา ( .4917) และมากกว่าระดับ
การศึกษาปวส./อนุปริญญา (.5654) 

ตาราง 53 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถด้านการบริหาร
ของพนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ด้านความสามารถใน
การท างานเป็นทีม 

ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่าปวส./
อนุปริญญา 

ปวส./
อนุปริญญา 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า 

ปริญญาตรี 
     
ต่ ากว่าปวส./อนุปริญญา     
ปวส./อนุปริญญา     
ปริญญาตรี .5718* .5783*   
สูงกว่าปริญญาตรี     
     

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

 จากตาราง 53 แสดงว่าพนักงานที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีระดับขีดความสามารถ
ด้านการบริหารมากกว่าระดับการศึกษาต่ ากว่าปวส./อนุปริญญา ( .5718) และมากกว่าระดับ
การศึกษาปวส./อนุปริญญา (.5783) 
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ตาราง 54 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถด้านการบริหาร
ของพนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านความสามารถในการ
สื่อสารข้อมูล การสนับสนุนและติดตามงาน 

ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่าปวส./
อนุปริญญา 

ปวส./
อนุปริญญา 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า 

ปริญญาตรี 
     
ต่ ากว่าปวส./อนุปริญญา     
ปวส./อนุปริญญา     
ปริญญาตรี .4745* .5613*   
สูงกว่าปริญญาตรี     
     

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

 จากตาราง 54 แสดงว่าพนักงานที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีระดับขีดความสามารถ
ด้านการบริหารจัดการมากกว่าระดับการศึกษาต่ ากว่าปวส./อนุปริญญา (.4745) และมากกว่าระดับ
การศึกษาปวส./อนุปริญญา (.5613) 
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การทดสอบสมมุติฐานที่ 6 
 H0 = ระดับต าแหน่งงานต่างกัน มีระดับขีดความสามารถด้านการบริหารของพนักงานบริษัท
สวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน  
 H1 = ระดับต าแหน่งงานต่างกัน มีระดับขีดความสามารถด้านการบริหารของพนักงานบริษัท
สวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไมแ่ตกต่างกัน 

ตาราง 55 การทดสอบเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลต่อระดับขีดความสามารถด้านการบริหารของ
พนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามระดับต าแหน่ง
งาน 

ระดับความคิดเห็น  SS df MS F Sig. 
  

     

1. ด้านการวิเคราะห์วางแผน  ระหว่างกลุ่ม 5.071 3 1.690 4.742 .003* 
   และการตัดสินแก้ปัญหา ภายในกลุ่ม 131.181 368 .356   
    รวม 136.252 371    
2. ด้านความสามารถในการ ระหว่างกลุ่ม 4.320 3 1.440 3.731 .011* 
   ท างานเป็นทีม ภายในกลุ่ม 142.009 368 .386   
 รวม 146.329 371    
3. ด้านความสามารถในการ ระหว่างกลุ่ม 4.152 3 1.384 4.102 .007* 
  สื่อสารข้อมูล การสนับสนุน ภายในกลุ่ม 124.141 368 .337   
  และติดตามงาน รวม 128.292 371    
       

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 
จากตาราง 55 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ One-way ANOVA ที่ระดับนัยส าคัญทาง

สถิติที่ .05 ซึ่งค่า Sig. ที่ค านวณได้มีค่าน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนดคือ  = .05 โดยรวม
และรายด้าน พบว่า พนักงานบริษัทที่มีระดับต าแหน่งงานต่างกัน มีระดับขีดความสามารถโดยรวม
และรายด้านแตกต่างกัน ในด้านการวิเคราะห์วางแผน การตัดสินแก้ปัญหา ด้านความสามารถในการ
ท างานเป็นทีม และด้านความสามารถในการสื่อสารข้อมูล การสนับสนุนติดตามงาน ดังนั้นจึงทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD. ได้ผลดังนี้ 
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ตาราง 56 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถด้านการบริหาร
ของพนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ด้านการวิเคราะห์ 
วางแผน และการตัดสินแก้ปัญหา 

ระดับต าแหน่งงาน 
พนักงานระดับ

ปฏิบัติงาน 
ผู้จัดการงาน

ระดับต้น 
หัวหน้างาน
ระดับกลาง 

ผู้บริหารระดับ
ต้น 

     
พนักงานระดับปฏิบัติงาน   .2235*  
ผู้จัดการงานระดับต้น   .4869*  
หัวหน้างานระดับกลาง     
ผู้บริหารระดับต้น     
     

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 
 จากตาราง 56 แสดงว่าพนักงานระดับปฏิบัติงาน มีระดับขีดความสามารถด้านการบริหาร
มากกว่าพนักงานหัวหน้างานระดับกลาง (.2235) และพนักงานที่มีระดับต าแหน่งผู้จัดการงานระดับ
ต้น มีระดับขีดความสามารถด้านการบริหารมากกว่าระดับต าแหน่งงานหัวหน้างานระดับกลาง 
(.4869) 

 ตาราง 57 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถด้านการ
บริหารของพนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านความสามารถใน
การท างานเป็นทีม 

ระดับต าแหน่งงาน 
พนักงานระดับ

ปฏิบัติงาน 
ผู้จัดการงาน

ระดับต้น 
หัวหน้างาน
ระดับกลาง 

ผู้บริหารระดับ
ต้น 

     
พนักงานระดับปฏิบัติงาน   .1591*  
ผู้จัดการงานระดับต้น .3372*  .4963*  
หัวหน้างานระดับกลาง     
ผู้บริหารระดับต้น     
     

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

 จากตาราง 57 แสดงว่าพนักงานระดับปฏิบัติงาน มีระดับขีดความสามารถด้านการบริหาร
มากกว่าพนักงานหัวหน้างานระดับกลาง (.1591) และพนักงานที่มีระดับต าแหน่งผู้จัดการงานระดับ
ต้น มีระดับขีดความสามารถด้านการบริหารมากกว่าพนักงานระดับปฏิบัติงาน (.3372) และมากกว่า
พนักงานหัวหน้างานระดับกลาง (.4963) 
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ตาราง 58 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถด้านการบริหาร
ของพนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ด้านความสามารถใน
การสื่อสารข้อมูล การสนับสนุนและติดตามงาน 

ระดับต าแหน่งงาน 
พนักงานระดับ

ปฏิบัติงาน 
ผู้จัดการงาน

ระดับต้น 
หัวหน้างาน
ระดับกลาง 

ผู้บริหารระดับ
ต้น 

     
พนักงานระดับปฏิบัติงาน   .2116*  
ผู้จัดการงานระดับต้น   .3966*  
หัวหน้างานระดับกลาง     
ผู้บริหารระดับต้น     
     

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

 จากตาราง 58 แสดงว่าพนักงานระดับปฏิบัติงาน มีระดับขีดความสามารถด้านการบริหาร
มากกว่าพนักงานหัวหน้างานระดับกลาง (.2116) และพนักงานที่มีระดับต าแหน่งผู้จัดการงานระดับ
ต้น มีระดับขีดความสามารถหลักมากกว่าพนักงานที่มรีะดับต าแหน่ง หัวหน้างานระดับกลาง (.3966)  
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ตอนที่ 7 การทดสอบเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับขีดความสามารถตามต าแหน่งงาน ของ
พนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
การทดสอบสมมุติฐานที่ 1 

H0 = เพศต่างกัน มีระดับขีดความสามารถตามต าแหน่งงานของพนักงานบริษัทสวน
อุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน 

H1 = เพศต่างกัน มีระดับขีดความสามารถตามต าแหน่งงานของพนักงานบริษัทสวน
อุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไมแ่ตกต่างกัน 

 
ตาราง 59 การทดสอบเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลต่อระดับขีดความสามารถตามต าแหน่งงานของ

พนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามเพศ 
  

 
ระดับขีดความสามารถ 

เพศ  
ชาย (n = 186) หญิง (n = 186) t Sig. 
X  S.D. X  S.D.   

 
1. ด้านความรู้ ความสามารถ
และทักษะเฉพาะที่จ าเป็นตาม
ต าแหน่งงาน 

 
4.31 

 
0.63 

 
3.74 

 
0.55 

 
9.232 

 
.000* 

2. ด้านความรู้ ความสามารถ
และทักษะอื่นๆ ที่สนับสนุนใน
การปฏิบัติงาน 

4.39 0.68 3.62 0.62 11.482 .000* 

       
* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

 
จากตาราง 59 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติ Independent samples T-test ที่ระดับ

นัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งค่า Sig. ที่ค านวณได้มีค่าน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนดคือ  = 
.05 โดยรวมและรายด้าน พบว่า พนักงานบริษัทที่มีเพศต่างกัน มีระดับขีดความสามารถโดยรวมและ
รายด้านแตกต่างกันในทุกด้าน 
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การทดสอบสมมุติฐานที่ 2 
 H0 = อายุต่างกัน มีระดับขีดความสามารถตามต าแหน่งงานของพนักงานบริษัทสวน
อุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน  
 H1 = อายุต่างกัน มีระดับขีดความสามารถตามต าแหน่งงานของพนักงานบริษัทสวน
อุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไมแ่ตกต่างกัน 

ตาราง 60 การทดสอบเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลต่อระดับขีดความสามารถตามต าแหน่งงานของ
พนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามอายุ 

 
ระดับขีดความสามารถ  SS df MS F Sig. 
  

     

1. ด้านความรู้ ความสามารถ  ระหว่างกลุ่ม 1.466 3 .489 1.136 .334 
   และทักษะเฉพาะที่จ าเป็น ภายในกลุ่ม 158.334 368 .430   
   ตามต าแหน่งงาน รวม 159.800 371    
2. ด้านความรู้ ความสามารถ ระหว่างกลุ่ม 4.104 3 1.368 2.411 .067 
   และทักษะอ่ืนๆที่สนับสนุน ภายในกลุ่ม 208.813 368 .567   
   ในการปฏิบัติงาน รวม 212.917 371    
       

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

จากตาราง 60 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ One-way ANOVA ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ .05 ซึ่งค่า Sig. ที่ค านวณได้มีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนดคือ  = .05 โดยรวม
และรายด้าน พบว่า พนักงานบริษัทที่มีอายุต่างกัน มีระดับขีดความสามารถโดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน  
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การทดสอบสมมุติฐานที่ 3 
 H0 = ประสบการณ์การท างานต่างกัน มีระดับขีดความสามารถตามต าแหน่งงานของ
พนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน  
 H1 = ประสบการณ์การท างานต่างกัน มีระดับขีดความสามารถตามต าแหน่งงานของ
พนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไมแ่ตกต่างกัน 

ตาราง 61 การทดสอบเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลต่อระดับขีดความสามารถตามต าแหน่งงานของ
พนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามประสบการณ์การ
ท างาน 

ระดับขีดความสามารถ  SS df MS F Sig. 
  

     

1. ด้านความรู้ ความสามารถ  ระหว่างกลุ่ม 7.668 3 2.556 6.183 .000* 
   และทักษะเฉพาะที่จ าเป็น ภายในกลุ่ม 152.132 368 .413   
   ตามต าแหน่งงาน รวม 159.800 371    
2. ด้านความรู้ ความสามารถ ระหว่างกลุ่ม 14.080 3 4.693 8.687 .000* 
   และทักษะอ่ืนๆที่สนับสนุน ภายในกลุ่ม 198.837 368 .540   
   ในการปฏิบัติงาน รวม 212.917 371    
       

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 
จากตาราง 61 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ One-way ANOVA ที่ระดับนัยส าคัญทาง

สถิติที่ .05 ซึ่งค่า Sig. ที่ค านวณได้มีค่าน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนดคือ  = .05 โดยรวม
และรายด้าน พบว่า พนักงานบริษัทที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีระดับขีดความสามารถ
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันในทุดด้าน ดังนั้นจึงทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD. 
ได้ผลดังนี้ 
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ตาราง 62 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถตามต าแหน่งงาน
ของพนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านความรู้ 
ความสามารถ และทักษะเฉพาะที่จ าเป็นตามต าแหน่งงาน 

 
ประสบการณ์การท างาน ต่ ากว่า 5 ป ี 5-10 ปี 11-15 ปี มากกว่า 15 ปี 

     
ต่ ากว่า 5 ปี  .2074* .3627* .3528* 
5-10 ปี     
11-15 ปี     
มากกว่า 15 ปี     
     

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 
 จากตาราง 62 แสดงว่าพนักงานที่มีประสบการณ์การท างานต่ ากว่า 5 ปี มีระดับขีด
ความสามารถตามต าแหน่งงานมากกว่าพนักงานที่มีประสบการณ์การท างาน 5-10 ปี (.2074) 
มากกว่าพนักงานที่มีประสบการณ์การท างาน 11-15 ปี (.3627) และมากกว่าพนักงานที่มี
ประสบการณ์การท างานมากกว่า 15 ปี (.3528) 
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ตาราง 63 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถตาม ต าแหน่งงาน
ของพนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ด้านความรู้ 
ความสามารถ และทักษะอ่ืน ๆ ที่สนับสนุนในการปฏิบัติงาน 

 
ประสบการณ์การท างาน ต่ ากว่า 5 ป ี 5-10 ปี 11-15 ปี มากกว่า 15 ปี 

     
ต่ ากว่า 5 ปี  .2541* .5256* .3992* 
5-10 ปี   .2716*  
11-15 ปี     
มากกว่า 15 ปี     
     

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 
 จากตาราง 63 แสดงว่าพนักงานที่มีประสบการณ์การท างานต่ ากว่า 5 ปี มีระดับขีด
ความสามารถตามต าแหน่งงานมากกว่าพนักงานที่มีประสบการณ์การท างาน 5-10 ปี (.2541) 
มากกว่าพนักงานที่มีประสบการณ์การท างาน 11-15 ปี (.5256) และมากกว่าพนักงานที่มี
ประสบการณ์การท างานมากกว่า 15 ปี (.3992) และพนักงานที่มีประสบการณ์การท างาน 5-10 ปี มี
ระดับขีดความสามารถตามต าแหน่งงานมากกว่าพนักงานที่มีประสบการณ์การท างาน 11-15 ป ี
(.2716) 
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การทดสอบสมมุติฐานที่ 4 
 H0 = รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีระดับขีดความสามารถตามต าแหน่งงานของพนักงาน
บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน  
 H1 = รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีระดับขีดความสามารถตามต าแหน่งงานของพนักงาน
บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไมแ่ตกต่างกัน 

ตาราง 64 การทดสอบเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลต่อระดับขีดความสามารถตามต าแหน่งงานของ
พนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามรายได้โดยเฉลี่ยต่อ
เดือน 

ระดับขีดความสามารถ  SS df MS F Sig. 
  

     

1. ด้านความรู้ ความสามารถ  ระหว่างกลุ่ม 17.131 4 4.283 11.017 .000* 
   และทักษะเฉพาะที่จ าเป็น ภายในกลุ่ม 142.668 367 .389   
   ตามต าแหน่งงาน รวม 159.800 371    
2. ด้านความรู้ ความสามารถ ระหว่างกลุ่ม 18.185 4 4.546 8.568 .000* 
   และทักษะอ่ืนๆที่สนับสนุน ภายในกลุ่ม 194.732 367 .531   
   ในการปฏิบัติงาน รวม 212.917 371    
       

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

จากตาราง 64 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ One-way ANOVA ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ .05 ซึ่งค่า Sig. ที่ค านวณได้มีค่าน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนดคือ  = .05 โดยรวม
และรายด้าน พบว่า พนักงานบริษัทที่มีรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีระดับขีดความสามารถ
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันในทุกด้าน ดังนั้นจึงทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD. 
ได้ผลดังนี้ 
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ตาราง 65 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถตามต าแหน่งงาน
ของพนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะเฉพาะที่จ าเป็นตามต าแหน่งงาน 
 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
(บาท) 

ต่ ากว่า   
15,000  

15,000-   
25,000  

25,001-   
35,000  

35,001-  
55,000  

มากกว่า  
55,000  

      
ต่ ากว่า 15,000       
15,001-25,000  .4450*     
25,001-35,000  .4838*     
35,001-55,000       
มากกว่า55,000  1.1150* .6700*  .7946*  
      

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 จากตาราง 65 แสดงว่าพนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาท มีระดับขีด
ความสามารถตามต าแหน่งงานมากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 15,000 บาท (.4450) และ
พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-35,000 บาท มีระดับขีดความสามารถมากกว่ารายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนต่ ากว่า 15,000 บาท (.4838) และพนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 55,000 บาท มี
ระดับขีดความสามารถมากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 15,000 บาท (1.1150) มากกว่ารายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาท (.6700) มากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001-55,000 บาท 
(.7946)  
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ตาราง 66 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถตามต าแหน่งงาน
ของพนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ด้านความรู้ 
ความสามารถ และทักษะอ่ืนๆ ที่สนับสนุนในการปฏิบัติงาน 

 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

(บาท) 
ต่ ากว่า   
15,000  

15,000-   
25,000  

25,001-   
35,000  

35,001-  
55,000  

มากกว่า  
55,000  

      
ต่ ากว่า 15,000       
15,001-25,000  .3896*     
25,001-35,000  .6625* .2729*    
35,001-55,000       
มากกว่า55,000  1.0625*     
      

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

 จากตาราง 66 แสดงว่าพนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาท มีระดับขีด
ความสามารถตามต าแหน่งงานมากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 15,000 บาท (.3896) และ
พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-35,000 บาท มีระดับขีดความสามารถมากกว่ารายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนต่ ากว่า 15,000 บาท (.6625) และมากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาท 
(.2729) และพนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 55,000 บาท มีระดับขีดความสามารถตาม
ต าแหน่งงานมากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 15,000 บาท (1.0625) 
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การทดสอบสมมุติฐานที่ 5 
 H0 = ระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับขีดความสามารถตามต าแหน่งงานของพนักงานบริษัท
สวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน  
 H1 = ระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับขีดความสามารถตามต าแหน่งงานของพนักงานบริษัท
สวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไมแ่ตกต่างกัน 

ตาราง 67 การทดสอบเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลต่อระดับขีดความสามารถตามต าแหน่งงานของ
พนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับขีดความสามารถ  SS df MS F Sig. 
  

     

1. ด้านความรู้ ความสามารถ  ระหว่างกลุ่ม 30.101 3 10.034 28.469 .000* 
   และทักษะเฉพาะที่จ าเป็น ภายในกลุ่ม 129.699 368 .352   
   ตามต าแหน่งงาน รวม 159.800 371    
2. ด้านความรู้ ความสามารถ ระหว่างกลุ่ม 39.877 3 13.292 28.269 .000* 
   และทักษะอ่ืนๆที่สนับสนุน ภายในกลุ่ม 173.040 368 .470   
   ในการปฏิบัติงาน รวม 212.917 371    
       

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

จากตาราง 67 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ One-way ANOVA ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ .05 ซึ่งค่า Sig. ที่ค านวณได้มีค่าน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนดคือ  = .05 โดยรวม
และรายด้าน พบว่า พนักงานบริษัทที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับขีดความสามารถโดยรวมและ
รายด้านแตกต่างกันในทุกด้าน ดังนั้นจึงทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD. ได้ผลดังนี้ 
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ตาราง 68 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถตามต าแหน่งงาน
ของพนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ด้านความรู้ 
ความสามารถ และทักษะเฉพาะที่จ าเป็นตามต าแหน่งงาน 

ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่าปวส./
อนุปริญญา 

ปวส./
อนุปริญญา 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า 

ปริญญาตรี 
     
ต่ ากว่าปวส./อนุปริญญา     
ปวส./อนุปริญญา     
ปริญญาตรี .5512* .6056*   
สูงกว่าปริญญาตรี     
     

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

 จากตาราง 68 แสดงว่าพนักงานที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีระดับขีดความสามารถ
ตามต าแหน่งงานมากกว่าระดับการศึกษาต่ ากว่าปวส./อนุปริญญา (.5512) และมากกว่าระดับ
การศึกษาปวส./อนุปริญญา (.6056) 

ตาราง 69 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถตามต าแหน่งงาน
ของพนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ด้านความรู้ 
ความสามารถ และทักษะอ่ืนๆ ที่สนับสนุนในการปฏิบัติงาน 

ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่าปวส./
อนุปริญญา 

ปวส./
อนุปริญญา 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า 

ปริญญาตรี 
     
ต่ ากว่าปวส./อนุปริญญา     
ปวส./อนุปริญญา     
ปริญญาตรี .5828* .7515*   
สูงกว่าปริญญาตรี     
     

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

 จากตาราง 69 แสดงว่าพนักงานที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีระดับขีดความสามารถ
ตามต าแหน่งงานมากกว่าระดับการศึกษาต่ ากว่าปวส./อนุปริญญา (.5828) และมากกว่าระดับ
การศึกษาปวส./อนุปริญญา (.7515) 
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การทดสอบสมมุติฐานที่ 6 
 H0 = ระดับต าแหน่งงานต่างกัน มีระดับขีดความสามารถตามต าแหน่งงานของพนักงาน
บริษทัสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน  
 H1 = ระดับต าแหน่งงานต่างกัน มีระดับขีดความสามารถตามต าแหน่งงานของพนักงาน
บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไมแ่ตกต่างกัน 

ตาราง 70 การทดสอบเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลต่อระดับขีดความสามารถตามต าแหน่งงานของ
พนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามระดับต าแหน่ง
งาน 

ระดับขีดความสามารถ  SS df MS F Sig. 
  

     

1. ด้านความรู้ ความสามารถ  ระหว่างกลุ่ม 5.988 3 1.996 4.775 .003* 
   และทักษะเฉพาะที่จ าเป็น ภายในกลุ่ม 153.812 368 .418   
   ตามต าแหน่งงาน รวม 159.800 371    
2. ด้านความรู้ ความสามารถ ระหว่างกลุ่ม 14.734 3 4.911 9.120 .000* 
   และทักษะอ่ืนๆที่สนับสนุน ภายในกลุ่ม 198.183 368 .539   
   ในการปฏิบัติงาน รวม 212.917 371    
       

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

จากตาราง 70 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ One-way ANOVA ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ .05 ซึ่งค่า Sig. ที่ค านวณได้มีค่าน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนดคือ  = .05 โดยรวม
และรายด้าน พบว่า พนักงานบริษัทที่มีระดับต าแหน่งงานต่างกัน มีระดับขีดความสามารถโดยรวม
และรายด้านแตกต่างกันในทุกด้าน ดังนั้นจึงทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD. ได้ผล
ดังนี้ 
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ตาราง 71 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถตามต าแหน่งงาน
ของพนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ด้านความรู้ 
ความสามารถ และทักษะเฉพาะที่จ าเป็นตามต าแหน่งงาน 

ระดับต าแหน่งงาน 
พนักงานระดับ

ปฏิบัติงาน 
ผู้จัดการงาน

ระดับต้น 
หัวหน้างาน
ระดับกลาง 

ผู้บริหารระดับ
ต้น 

     
พนักงานระดับปฏิบัติงาน   .2820*  
ผู้จัดการงานระดับต้น   .4132*  
หัวหน้างานระดับกลาง     
ผู้บริหารระดับต้น     
     

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

 จากตาราง 71 แสดงว่าพนักงานระดับปฏิบัติงาน มีระดับขีดความสามารถตามต าแหน่งงาน
มากกว่าพนักงานหัวหน้างานระดับกลาง (.2820) และพนักงานที่มีระดับต าแหน่งผู้จัดการงานระดับ
ต้น มีระดับขีดความสามารถหลักมากกว่าหัวหน้างานระดับกลาง (.4132) 
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ตาราง 72 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD. ระดับขีดความสามารถตามต าแหน่งงาน
ของพนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ด้านความรู้ 
ความสามารถ และทักษะอ่ืนๆ ที่สนับสนุนในการปฏิบัติงาน 

ระดับต าแหน่งงาน 
พนักงานระดับ

ปฏิบัติงาน 
ผู้จัดการงาน

ระดับต้น 
หัวหน้างาน
ระดับกลาง 

ผู้บริหารระดับ
ต้น 

     
พนักงานระดับปฏิบัติงาน   .4027*  
ผู้จัดการงานระดับต้น   .6507*  
หัวหน้างานระดับกลาง     
ผู้บริหารระดับต้น   1.0049*  
     

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

 จากตาราง 72 แสดงว่าพนักงานระดับปฏิบัติงาน มีระดับขีดความสามารถตามต าแหน่งงาน
มากกว่าพนักงานหัวหน้างานระดับกลาง (.4027) และพนักงานที่มีระดับต าแหน่งผู้จัดการงานระดับ
ต้น มีระดับขีดความสามารถหลักมากกว่าหัวหน้างานระดับกลาง (.6507) และระดับต าแหน่งงาน
ผู้บริหารระดับต้น มีระดับขีดความสามารถหลักมากกว่าพนักงานหัวหน้างานระดับกลาง (1.0049) 
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ตอนที่ 8  ข้อเสนอแนะต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทสวน
อุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

8.1  การเพิ่มขีดความสามารถหลัก  (Core Competency) ของพนักงาน 
      1.  อยากให้พนักงานเห็นความส าคัญทุกหน้าที่ที่ปฏิบัติ 

       2.  ควรท าความเข้าใจกับงานที่ปฏิบัติให้มากขึ้นเพ่ือเพ่ิมทักษะ และปฏิบัติได้ตาม
เป้าหมาย 
       3.  ควรให้พนักงานใช้ทักษะได้อย่างเต็มที่  และเต็มศักยภาพ 
       4.  ควรเพิ่มเงินเดือนให้พนักงาน เพ่ือให้งานดีขึ้น 
       5.  มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์  เป้าหมาย  กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท  
ลักษณะของธุรกิจ  สภาพการแข่งขันของบริษัทท่ีเผชิญอยู่  มีความคิดสร้างสรรค์ถึงวิธีการท างาน 

      6.  เป็นความสามารถของพนักงาน 
       7.  ควรมีการจัดการอบรมอย่างเป็นระบบ  อบรมพนักงานภายในบริษัท การแข่งขัน
ความสามารถของพนักงานภายใน  การเรียนรู้เพิ่มเติมจากแหล่งอ่ืน ๆ  

8.2  การเพิ่มขีดความสามารถการบริหาร (Managerial Competency)ของพนักงาน 
       1.  อยากให้ถ่ายทอดประสบการณ์ให้ผู้อ่ืนบ้าง 
       2.  มีการวางแผนงานก่อนการปฏิบัติเพ่ือลดความผิดพลาด, มีการวางแผนการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอก่อนเริ่มการท างาน ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
                 3.  ควรบริหารคนให้เหมาะสมกับงาน 
        4.  อยากให้ตรวจสอบงานแต่ละแผนกว่าใช้จ่ายงบประมาณไปกับส่วนใดบ้าง 
                 5.  หาประสบการณ์จากแหล่งอื่น ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง 
 8.3  การเพิ่มขีดความสามารถตามต าแหน่งงาน (Functional Competency)ของ
พนักงาน 
        1. พนักงานทุกหน้าที่มีความส าคัญเท่ากัน ไม่อยากให้เลือกปฏิบัติ 
        2. ควรมีความกระตือรือร้นกับงานท่ีท าอยู่เสมอ 
        3. ควรฝึกอบรมหัวหน้างานให้รู้ระบบการท างานแต่ละแผนกอย่างลึกซึ้ง  เพ่ือแก้ไข
ปัญหาได้ถูกวิธี 
        4.  มีความเข้าใจหลักการท างานตามต าแหน่งหน้าที่ สามารถน าความรู้ตามศาสตร์
สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษามาประยุกต์ใช้กับงานได้เป็นอย่างดี 

  5.  ควรมีความชัดเจนเกี่ยวกับหน้าที่ท่ีต้องปฏิบัติ 
  6.  พัฒนาการท างานอยู่ตลอดเวลา และเรียนรู้งานใหม่ ๆ เพื่อเพ่ิมความสามารถ 

  

 
 
 
 
 



97 
 

บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัย เรื่องการศึกษาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทสวน

อุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยสรุปผล อภิปรายผล และน าเสนอข้อเสนอแนะ 
ดังนี้ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
5.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 186 คน      

คิดเป็นร้อยละ 50 มีอายุส่วนใหญ่ระหว่าง 25-35 ปี จ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 66.90           
มีประสบการณ์การท างานต่ ากว่า 5 ปี จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 42.7 มีรายได้โดยเฉลี่ยต่อ
เดือน 15,000- 25,000 บาท จ านวน 214 คน ร้อยละ 57.5 มีระดับการศึกษาคือปริญญาตรี จ านวน 
203 คน คิดเป็นร้อยละ 54.6 มีระดับต าแหน่งงานส่วนใหญ่คือพนักงานระดับปฏิบัติงาน จ านวน 261 
คน คิดเป็นร้อยละ 70.2 

2. ข้อมูลระดับขีดความสามารถหลัก พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ใน
ด้านความรู้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X  = 4.02 และ S.D. = 0.80) ด้านทักษะอยู่ในระดับมาก (X  
= 4.00 และ S.D. = 0.80) ด้านทัศนคติ อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.02 และ S.D. = 0.88) ด้าน
บุคลิกภาพ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 4.09 และ S.D. = 0.76) ด้านเชาว์ทางอารมณ์ มี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.10 และ S.D. = 0.73) ด้านความมีคุณธรรมจริยธรรมและ
ความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.25 และ S.D. = 0.74) 

3. ข้อมูลระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการ พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ในด้านด้านการวิเคราะห์ วางแผน และการตัดสินแก้ปัญหา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (X  = 4.11 และ S.D. = 0.73) ด้านความสามารถในการท างานเป็นทีม มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (X  = 4.22 และ S.D. = 0.72) ด้านความสามารถใน การสื่อสารข้อมูล การสนับสนุน 
และติดตามงาน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 4.08 และ  S.D. = 0.72)  

4. ข้อมูลระดับขีดความสามารถตามต าแหน่งงาน พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
ในด้านด้านความรู้ ความสามารถและทักษะเฉพาะที่จ าเป็นตามต าแหน่งงาน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (X  = 4.03 และ S.D. = 0.80) ด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะอ่ืนๆ ที่สนับสนุนใน
การปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 4.00 และ S.D. = 0.86)  

5. การเปรียบเทียบระดับขีดความสามารถหลักของพนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า เพศต่างกัน มีระดับขีดความสามารถ
หลักของพนักงาน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันในทุกด้าน ส่วนพนักงานบริษัทที่มีประสบการณ์
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การท างานต่างกัน มีระดับความคิดเห็นโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน ในด้าน ด้านความรู้เกี่ยวกับ
องค์กรระบบงานและงานที่ปฏิบัติอยู่ ด้านทัศนคติที่ดีต่อองค์กรระบบงานและงานที่ปฏิบัติอยู่ ด้าน
บุคลิกภาพที่ดีที่เหมาะสม ด้านเชาว์ทางอารมณ์ที่ดีที่เหมาะสม และด้านความมีคุณธรรมจริยธรรม
ความรับผิดชอบ ส่วนพนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะที่มีรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มี
ระดับขีดความสามารถเห็นโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน ในด้าน ด้านความรู้เกี่ยวกับองค์กร
ระบบงาน ด้านทักษะเกี่ยวข้องกับการท างาน ด้านทัศนคติที่ดีต่อองค์กรระบบงาน ด้านบุคลิกภาพที่ดี
ที่เหมาะสม ด้านเชาว์ทางอารมณ์ท่ีดีที่เหมาะสม ด้านความมีคุณธรรมจริยธรรมความรับผิดชอบ ส่วน
พนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับขีดความสามารถของ
พนักงานโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน ในด้านความรู้เกี่ยวกับองค์กรระบบงาน ด้านทักษะ
เกี่ยวข้องกับการท างาน ด้านทัศนคติที่ดีต่อองค์กรระบบงาน ด้านบุคลิกภาพที่ดีที่เหมาะสม ด้านเชาว์
ทางอารมณ์ที่ดีที่เหมาะสม ด้านความมีคุณธรรมจริยธรรมความรับผิดชอบ  ส่วนพนักงานบริษัทสวน
อุตสาหกรรมโรจนะที่มีระดับต าแหน่งงานต่างกัน มีระดับขีดความสามารถของพนักงานโดยรวมและ
รายด้านแตกต่างกัน ในด้านความรู้เกี่ยวกับองค์กรระบบงาน ด้านทักษะเกี่ยวข้องกับการท างาน ด้าน
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กรระบบงาน ด้านบุคลิกภาพที่ดีที่เหมาะสม ด้านเชาว์ทางอารมณ์ที่ดีที่เหมาะสม 
ด้านความมีคุณธรรมจริยธรรมความรับผิดชอบ   

6. การเปรียบเทียบระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการของพนักงานบริษัทสวน
อุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า พนักงานบริษัทที่มี
เพศต่างกัน มีระดับขีดความสามารถโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันในทุกด้าน ส่วนพนักงานบริษัทที่
มีประสบการณ์ท างานต่างกัน มีระดับขีดความสามารถโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน ในด้านการ
วิเคราะห์ วางแผน และการตัดสินแก้ปัญหา ส่วนพนักงานบริษัทที่มีรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มี
ระดับโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน ในด้านการวิเคราะห์วางแผน การตัดสินแก้ปัญหา ด้าน
ความสามารถในการท างานเป็นทีม และด้านความสามารถในการสื่อสารข้อมูล การสนับสนุนติดตาม
งาน พนักงานบริษัทที่มรีะดับการศึกษาต่างกัน มีระดับขีดความสามารถโดยรวมและรายด้านแตกต่าง
กัน ในด้านการวิเคราะห์วางแผน การตัดสินแก้ปัญหา ด้านความสามารถในการท างานเป็นทีม และ
ด้านความสามารถในการสื่อสารข้อมูล การสนับสนุนติดตามงาน ส่วนพนักงานบริษัทที่มีระดับ
ต าแหน่งงานต่างกัน มีระดับขีดความสามารถโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน ในด้านการวิเคราะห์
วางแผน การตัดสินแก้ปัญหา ด้านความสามารถในการท างานเป็นทีม และด้านความสามารถในการ
สื่อสารข้อมูล การสนับสนุนติดตามงาน 

7. การเปรียบเทียบระดับขีดความสามารถตามต าแหน่งงานของพนักงานบริษัทสวน
อุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า พนักงานบริษัทที่มี
เพศ และประสบการณ์การท างาน และรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษา และระดับ
ต าแหน่งงานต่างกัน มีระดับขีดความสามารถโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันในทุกด้าน 
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
5.2.1. ข้อมูลระดับขีดความสามารถหลัก  

 1) ด้านความรู้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X  = 4.02 และ S.D. = 0.80) ทั้งนี้ อาจ
เนื่องมาจากพนักงานมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการท างานที่ปฏิบัติอยู่ของบริษัท และ
มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายกลยุทธ์และนโยบายของบริษัท รวมถึงรับรู้ถึงความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบงาน/หน่วยงาน สอดคล้องแนวคิดของสุภัคศิริ ยุทธิวัจน์, 
2552, หน้า 1-15) กล่าวว่าบุคคลในการท างานต้องรู้และเข้าใจภารกิจ (Cross Function) ของ
หน่วยงานของตนอย่างถ่องแท้ว่ามีอะไรบ้างงานรับผิดชอบอยู่มีส่วนประสานสัมพันธ์และสอดคล้อง 
ตลอดจนมีส่วนให้องค์กรในภาพรวมทั้งหมดบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ช่วยการประสานและ
สัมพันธ์กับภารกิจฝ่ายอ่ืนและมีส่วนช่วยภารกิจรวมขององค์กรให้บรรลุผลส าเร็จได้ ซึ่งต้องรู้และ
เข้าใจในหน้าที่งานของตนอย่างชัดเจนว่า มีภาระและความรับผิดชอบงานส่วนไหน มีส่วนเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับงานของคนอ่ืนอย่างไรและอยู่ในส่วนใดของภาพรวมทั้งหมดของฝ่ายและโยงไปถึงองค์กรใน
ภาพรวมทั้งหมด 
 2) ด้านทักษะอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.00 และ S.D. = 0.80) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
พนักงานมีทักษะในการตัดสินใจในการท างานอย่างรอบคอบ และมีทักษะในการติดต่อประสานงาน
กับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และพนักงานเป็นอย่างดี สอดคล้องกับแนวคิดของจีระ หงส์ลดารมภ์, 
2552, หน้า 1-7) กล่าวว่าพนักงานต้องมีการพัฒนาและการแสวงหาทักษะความช านาญที่มากขึ้น 
พัฒนาสัมพันธภาพที่เกิดขึ้นจากการท างานใหม่ ๆ มากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของประพันธ์ พ่วง
ปรีชาพบว่าขีดความสามารถท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานของพนักงานทักษะในการแก้ปัญหา ตามล าดับ 
,ความสามารถในการเป็นหัวหน้างานและผู้บริหารที่ดี ทักษะในการมอบหมายและทักษะในการ
จัดการงานในหน้าที่นั่นเอง และกัลยา ศรีธิ (2553 : บทคัดย่อ) พบว่าทักษะในการรับงานมีอิทธิพลต่อ
ความสามารถในการท างานได้หลากหลายมีผลต่อการท างานให้ประสบผลส าเร็จ 
 3) ด้านทัศนคติ อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.02 และ S.D. = 0.88) ทั้งนี้อาจเนื่องจาก 
พนักงานเห็นด้วยกับเป้าหมายนโยบายและรูปแบบในการบริหารงานของบริษัทเพ่ือความเติบโตใน
อนาคต และมีความภูมิใจที่จะบอกต่อสังคมว่าท่านเป็น พนักงานของบริษัท และรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ท าให้องค์กรเติบโตและมีความเจริญก้าวหน้า สอดคล้องกับงานวิจัยกัลยา ศรีธิ (2553) พบว่า
ผู้บริหารต้องเห็นความส าคัญของการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ท าให้บุคลากรเกิดจิตส านึก
ในอันที่จะพัฒนาการท างานของตนให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร และแนวคิดของจีระ หงส์ลดารมภ์, 
2552) กล่าวว่าการท างานให้เกิดความแปลกใหม่ ไม่ให้พนักงานเกิดความเบื่อหน่าย โดยการปลี่ยน
แปลงลักษณะงาน บุคคลที่จะต้องติดต่อประสานงานด้วย เปลี่ยนมุมมองหรือความคิดจากงานเดิมนั่น
คือการเปลี่ยนทัศนคติในการท างาน 
 4) ด้านบุคลิกภาพ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 4.09 และ S.D. = 0.76) 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก พนักงานที่เกิดปัญหาในการท างาน มีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่างรอบคอบที่สุด และเต็มใจและทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการท างาน สอดคล้องกับ
งานวิจัยบรรพต โพธิ์เกตุ (2554). พบว่าการพัฒนาตัวชี้วัดขีดความสามารถหลักของบุคลากรในบริษัท 
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ที่ส าคัญคือด้านการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ และด้านภาวะผู้น าในการน าองค์กรรอดพ้นปัญหาที่
เกิดข้ึนได้ และงานวิจัยวรางค์ศิริ ทรงศิล (2550 : บทคัดย่อ) พบว่าขีดความสามารถหลักของบุคลากร 
ที่มีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานคือ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง,  การมุ่งสู่ผลส าเร็จ,  และการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 
 5) ด้านเชาว์ทางอารมณ์ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.10 และ S.D. = 
0.73) พนักงานเมื่อท างานผิดพลาดท่านยินดียอมรับและแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที และยินดีท างาน
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญมากกว่าประโยชน์ส่วนตน สอดคล้องกับงานวิจัยประพันธ์ พ่วงปรีชา
พบว่าขีดความสามารถหลักที่จ าเป็นมากในการปฏิบัติงานของพนักงาน ด้านมนุษยสัมพันธ์  ,ด้านการ
ใช้สติปัญญาและความคิด รวมทั้งด้านความสามารถในการเป็นหัวหน้างานและผู้บริหารที่ดี 

 6) ด้านความมีคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (X  = 4.25 และ S.D. = 0.74) พนักงานของบริษัทยินดีท างานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน และสามารถควบคุมอารมณ์เพ่ือแสดงออกได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องได้
อย่างต่อเนื่อง และมีความกล้าที่จะอธิบายเหตุผลที่ท่านไม่เห็นด้วยและอธิบายถึงสาเหตุที่ผู้อ่ืนยอมรับ
ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของประพันธ์ พ่วงปรีชา (2550 : บทคัดย่อ ) พบว่าขีดความสามารถที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงานของพนักงานในด้านคุณธรรมและความซื่อสัตย์ และความสามารถในการเป็น
หัวหน้างาน/ผู้บริหารที่ดี และงานวิจัยวรางค์ศิริ ทรงศิล (2550 : บทคัดย่อ) พบว่าขีดความสามารถ
หลักของบุคลากร ที่มีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร คือการมีส านึกของความรับผิดชอบ, 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

5.2.2 ข้อมูลระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการ  
    1) ด้านการวิเคราะห์ วางแผน และการตัดสินแก้ปัญหา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

(X  = 4.11 และ S.D. = 0.73) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากพนักงานบริษัทสามารถวิเคราะห์งาน เพ่ือความ
เข้าใจและการบริหารจัดการให้งานมีประสิทธิภาพ และมีการวางแผนการปฏิบัติสม่ าเสมอก่อนเริ่ ม
การท างานที่ได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา สอดคล้องกับงานวิจัยวรางค์ศิริ ทรงศิล (2550 : 
บทคัดย่อ) พบว่าขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ (Managerial Competency) ที่มีความ
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในต าแหน่งระดับบังคับบัญชา คือการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ 
การประสานความร่วมมือ  ความสามารถที่จะท างานได้แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่กดดัน  และ
ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล และแนวคิดของสุภัคศิริ ยุทธิวัจน์, 2552, กล่าวว่าการท างาน
ต้องวางแผน ก าหนดตารางและขั้นตอนล าดับในการท างานในส่วนที่ตนรับผิดชอบ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

2) ด้านความสามารถในการท างานเป็นทีม มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 
4.22 และ S.D. = 0.72) พนักงานของบริษัทยินดีรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในทีมทั้ง 
ผู้บังคับบัญชาหรือเพ่ือนร่วมงานอย่างสม่ าเสมอ และมีความต้องการและความจริงใจต่อเพ่ือนร่วมงาน
ที่จะช่วยเหลือในงานต่าง ๆ เพ่ือให้งานส าเร็จ สอดคล้องกับงานวิจัยวรางค์ศิริ ทรงศิล (2550 : 
บทคัดย่อ) พบว่าขีดความสามารถหลักของบุคลากร (Employee Core Competency) ที่มีความ
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร คือการท างานเป็นทีม บรรพต โพธิ์เกตุ (2554 : บทคัดย่อ). 
พบว่าตัวชี้วัดขีดความสามารถหลักของบุคลากรที่ส าคัญประกอบด้วยด้านการท างานเป็นทีมและการ
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ให้ความร่วมมือ และแนวคิดของสุภัคศิริ ยุทธิวัจน์, 2552, หน้า 1-15) กล่าวว่า พนักงานต้องเข้าใจ
การท างานเป็นทีม โดยให้ความร่วมมือกันอย่างดีที่สุดในส่วนหรือแผนกที่รับผิดชอบ และ
ขณะเดียวกันต้องฝึกเรียนรู้งานในแผนกเพ่ือการเปลี่ยนหรือได้รับการมอบหมายในขณะที่บุคคลอ่ืนไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ 

3) ด้านความสามารถในการสื่อสารข้อมูล การสนับสนุน และติดตามงาน มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.08 และ  S.D. = 0.72) พนักงานของบริษัทสามารถน าเสนอข้อมูล
โดยใช้ค าพูดหรือวิธีการ ต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชา, เพ่ือนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเข้าใจได้
อย่างง่ายๆ พร้อมทั้งสามารถติดตาม ตรวจสอบงานที่ได้รับมอบหมายเพ่ือให้ได้ผลงานที่มี
ประสิทธิภาพตามเวลาที่ก าหนด สอดคล้องกับแนวคิดสุภัคศิริ ยุทธิวัจน์, 2552, หน้า 1-15) กล่าวว่า
จิตส านึกในการพัฒนาองค์กร คือ การตระหนักรู้ในคุณค่าแห่งองค์กร โดยธรรมชาติขององค์กรเป็น
ระบบสังคม และมีพ้ืนฐานบนความสนใจร่วมกัน การพัฒนาองค์กรทั้งระบบไม่ใช่เรื่องของใครเพียงคน
เดียว แต่คือหน้าที่ของทุกคนในองค์กรต้องร่วมมือกันและการที่จะท าให้สมาชิกองค์กรร่วมใน
ประโยชน์ที่เกิดข้ึน 

 
5.2.3 ข้อมูลระดับขีดความสามารถตามต าแหน่งงาน  

         1) ด้านความรู้ ความสามารถและทักษะเฉพาะที่จ าเป็นตามต าแหน่งงาน มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 4.03 และ S.D. = 0.80) เนื่องจากพนักงานของบริษัทมีความรู้ ความ
เข้าใจในหลักการท างานตามต าแหน่งหน้าที่ที่ท่านท า และสามารถน าหลักความรู้ตามศาสตร์ใน
สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษามาประยุกต์ใช้กับงานได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยกัลยา ศรีธิ 
(2553 : บทคัดย่อ) พบว่าศักยภาพในการท างานมีอิทธิพลต่อขีดความสามารถมากที่สุด และ
ความสามารถในการท างานได้หลากหลายอันน ามาซึ่งประโยชน์ต่อองค์กร 
     2) ด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะอ่ืนๆ ที่สนับสนุนในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 4.00 และ S.D. = 0.86) เนื่องจากพนักงานของบริษัทมีความสามารถ
ในการน าเสนอข้อมูลต่างๆ เพื่อถ่ายทอดแก่ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา   ได้เป็นอย่างดี และมี
ความรู้ ความสามารถและกล้าแสดงความคิดเห็นบนพ้ืนฐานความรู้ที่ตนมีได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับ
งานวิจัยวรางค์ศิริ ทรงศิล (2550 : บทคัดย่อ) พบว่าพนักงานมีความสามารถที่จะท างานได้แม้จะอยู่
ในสถานการณ์ท่ีกดดัน ตามแนวคิดของ(จีระ หงส์ลดารมภ์, 2552) กล่าวว่าการเพ่ิมคุณค่าในงาน เป็น
เครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานจากแนวคิดของ Frederick Herzberb ใความเห็น
ว่าการเพ่ิมคุณค่างานในงานที่มีระดับหรือค่างานสูงกว่างานที่พนักงานได้รับมอบหมายในปัจจุบัน จะ
ส่งผลให้พนักงานท างานในขอบเขตงานที่สูงมากขึ้น  และพนักงานมีโอกาสในการตัดสินใจมากขึ้น 
เป็นการช่วยกระตุ้นส่งเสริมให้พนักงานมีความพร้อมที่จะรับผิดชอบงานในต าแหน่งงานที่สูงขึ้นต่อไป  
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5.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัย  
5.3,1 ข้อเสนอแนะส าหรับผลการวิจัยไปใช้ 
       1)  บริษัทควรส่งเสริมขีดความสมารถหลักในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ถึงวิธีการ

ท างานที่ได้รับให้บรรลุเป้าหมาย,ด้านการบริหารเน้นให้มีความสามารถในการใช้เทคโนดลยีในการ
ท างานเช่นคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่าง ๆ และด้านตามต าแหน่งงานของพนักงานเน้นให้พนักงาน
สามารถท างานตามค าพรรณนาลักษระงานได้ครบถ้วนเป็นอย่างดีและตรงเวลาที่ก าหนด 

       2)  ควรท าการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่มีความพร้อมทั้งระยะเวลาและสถานที่ การเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พนักงานบางส่วนไม่สามารถที่จะให้ผลการศึกษาอย่างละเอียด 
เนื่องจากพนักงานมีระยะเวลาจ ากัดในการพักการท างานจึงไม่สะดวกในการให้ข้อมูลอย่างละเอียดจึง
ส่งผลต่อประโยชน์ของการศึกษาในครั้งนี้ 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในครั้งต่อไป  
1) ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างอ่ืนในรูปแบบอ่ืนที่ไม่ใช่พนักงานบริษัทประเภท

อุตสาหกรรม เช่นหน่วยงานภาครัฐ อบต หรืออปจ. อื่น ๆ อาจเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เจาะจงมากขึ้น เพ่ิม
จ านวนกลุ่มตัวอย่างมากข้ึน เพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่ได้มีความละเอียดมากขึ้น 

        2)  ควรมีการศึกษาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานในลักษณะการวิจัย
เชิงคุณภาพเพ่ือใหไ้ด้ข้อมูลเชิงลึกที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอันน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างสุงสุดแก่
ผู้เกี่ยวข้อง 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสอบถาม 
เร่ือง “การศึกษาขีดความสามารถของในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
....................................... 

 
 แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของ 
พนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบ
แบบสอบถามให้ในครั้งนี้ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด โดยค าตอบของท่านจะถือเป็นความลับเฉพาะ
ผู้วิจัยและจะไม่มีผลใด ๆ ในท างานต่อท่าน ตลอดจนทั้งผลการศึกษาครั้งนี้ จะใช้ในงานวิจัยเท่านั้น ซึ่ง
แบบสอบถามประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2   ข้อมูลขีดความสามารถหลัก (Core Competency) ของพนักงาน 

ส่วนที่  3  ข้อมูลขีดความสามารถการบริหารจัดการ(Managerial Competency) ของพนักงาน 
ส่วนที่ 4   ข้อมูลขีดความสามารถตามต าแหน่งงาน(Functional Competency) ของพนักงาน 

          ส่วนที่  5   ข้อเสนอแนะต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทสวน
อุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  
 จึงเรียนมาเพ่ือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ 

     ขอขอบคุณท่ีให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ 
      ผู้วิจัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดอ่านข้อความต่อปนี้แล้วใส่เครื่องหมาย √ ลงใน     ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน 

1. เพศ 
  1. ชาย      2. หญิง 
 

2. อายุ 
  1. ต่ ากว่า 25 ปี     2. 25-35 ปี 

         3. 36-45 ปี        4. 46-55 ปี 
         5. 55 ปีขึ้นไป 
 

3. ประสบการณ์การท างาน 
            1. ต่ ากว่า 5 ปี     2. 6-10 ปี 
                     3. 11-16 ปี                         4.  มากกว่า 16 ปี 

 
4. รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน 

  1. ต่ ากว่า 15,000 บาท      2. 15,001 - 25,000 บาท  
                    3. 25,001 - 35,000 บาท      4. 35,001 - 55,000 บาท 

  5. มากกว่า 55,000 บาท   
5. ระดับการศึกษา 

   1. ต่ ากว่า ปวส./อนุปริญญา    2. ปวส./อนุปริญญา 
    3. ปริญญาตรี     4. สูงกว่าปริญญาตรี 

 
6. ระดับต าแหน่งงาน 

  1. พนักงานระดับปฏิบัติงาน       2. ผู้จัดการระดับต้น 
           3. หัวหน้างานระดับกลาง    4. ผู้บริหารระดับสูง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 ข้อมูลขีดความสามารถหลัก (Core Competency) ของพนักงาน 
ค าชี้แจง โปรดอ่านข้อความต่อปนี้แล้วใส่เครื่องหมาย √ ลงใน      ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
 
ขีดความสามารถหลัก (Core Competency)  
ของพนักงาน 
 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ปานกลาง ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

ด้านความรู้(Knowledge) เกี่ยวกับองค์กร ระบบงาน 
และงานที่ปฏิบัติอยู่ 

     

1.ท่านมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 
กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท 

     

2. ท่านมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของ
ระบบงานของบริษัท/หน่วยงาน  

     

3. ท่านมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการท างาน 
ของท่านมากน้อยเพียงใด 

     

4. ท่านมีความรู้ ความเข้าใจถึงลักษณะธุรกิจ สภาพการ
แข่งขันของบริษัทที่เผชิญอยู่ 

     

5. ท่านสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ถึงวิธีการท างานที่
ได้รับให้บรรลุเป้าหมาย 

     

6. ท่านสามารถวางแผน จัดล าดับความส าคัญของงาน
อย่างเป็นระบบ 

     

ด้านทักษะ(Skill) เกี่ยวข้องกับการท างาน ระบบงาน
ต่างๆขององค์กรที่ปฏิบัติอยู่ 

     

7.ท่านมีทักษะในการติดต่อประสานงานกับผู้บังคับบัญชา 
เพ่ือนร่วมงาน และพนักงานเป็นอย่างดี 

     

8. ท่านมีทักษะในการตัดสินใจในการท างานอย่างรอบ
ครอบ 

     

9.ท่านสามารถบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานที่ก าหนด 

     

10.ท่านมีทักษะในการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ และทัน
ต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ 

     

11. ท่านมีทักษะในการน าเสนอสามารถสื่อความด้วย
วาจาและลายลักษณ์อักษรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

 
 
 

     



ด้านทัศนคติ(Attitude) ที่ดีต่อองค์กร ระบบงาน และ
งานที่ปฏิบัติอยู่ 

     

12.ท่านเห็นด้วยกับเป้าหมาย นโยบายและรูปแบบในการ
บริหารงานของบริษัทเพ่ือความเติบโตในอนาคต 

     

13. หากท่านมีโอกาสเปลี่ยนงานที่ได้รับค่าตอบแทน
มากกว่า แต่ท่านเลือกท่ีจะท างานกับบริษัทต่อไป 

     

14. ท่านรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้องค์กรเติบโตและมี
ความเจริญก้าวหน้า 

     

15. ท่านมีความภาคภูมิใจที่จะบอกต่อสังคมว่าท่านเป็น
พนักงานของบริษัท 

     

16. ท่านมีความเห็นว่าหากท างานกับบริษัทท่านสามารถ
สร้างความม่ันคงอย่างยั่งยืนแก่อนาคตตนเองได้ 

     

ด้านบุคลิกภาพ(Personality)ที่ดีและเหมาะสม      
17.ท่านพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการ
ท างาน 

     

18. ท่านเต็มใจและทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

     

19. เมื่อเกิดปัญหาในการท างานท่านมีความพยายามที่จะ
แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนอย่างรอบคอบที่สุด 

     

20. ท่านเป็นคนเก่ง มีความสามารถ เหมาะสมกับ
ต าแหน่งงานที่ได้รับ 

     

21. ท่านพยายามคิดสร้างสรรค์รูปแบบการท างานใหม่ 
เพ่ือให้งานที่ได้รับมอบหมายบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

     

ดา้นเชาว์ทางอารมณ์(E.Q)ที่ดีและเหมาะสม      
22. ท่านคิดว่าการท างานต้องมีปัญหาและเมื่อเกิดปัญหา
ท่านสามารถแก้ไขได้ 

     

23. เมื่อท่านท างานผิดพลาดท่านยินดียอมรับและแก้ไข
ปัญหาอย่างทันท่วงที 

     

24. ท่านยินดีท างานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

     

25. ท่านสามารถควบคุมอารมณ์เพ่ือแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมและถูกต้องได้อย่างต่อเนื่อง 

     

26. ท่านมีความกล้าที่จะอธิบายเหตุผลที่ท่านไม่เห็นด้วย
และอธิบายถึงสาเหตุที่ผู้อ่ืนยอมรับได้ 
 

     



27. แม้ท่านประสบปัญหาส่วนตัว แต่ท่านยังสามารถแก้ไข
ปัญหาและพยายามปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 

     

ด้านความมีคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ      
27. ถ้าเพ่ือนร่วมงานท างานผิดพลาด ท่านยินดีที่จะให้
ความช่วยเหลือแก้ไขอย่างเต็มใจ 

     

28. ท่านปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต      
29. ท่านท างานอย่างค านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า 

     

30. ท่านมีความพยายามตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ อย่างมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อยู่เสมอ 

     

 
 
ส่วนที่  3 ขีดความสามารถการบริหารจัดการ (Managerial Competency) ของพนักงาน 
ค าชี้แจง โปรดอ่านข้อความต่อปนี้แล้วใส่เครื่องหมาย √ ลงใน      ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
 
ขีดความสามารถการบริหารจัดการ (Managerial 
Competency) ของพนักงาน  
 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ปานกลาง ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

ด้านการวิเคราะห์ วางแผนและการตัดสินใจแก้ปัญหา      
31. ท่านมีการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอก่อน
เริ่มการท างานที่ได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา 

     

32. ท่านสามารถวิเคราะห์เพ่ือความเข้าใจและการบริหาร
จัดการให้งานมีประสิทธิภาพ 

     

33. ท่านสามารถท างานตามแผนงานที่วางไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     

34. เมื่อเกิดปัญหาใด ๆ ในการท างานท่านสามารถ
ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันที 

     

ด้านความสามารถในการท างานเป็นทีม      
35. ท่านพร้อมสนับสนุนการท างานและการตัดสินใจของ
กลุ่มเพ่ือให้งานที่ได้รับมอบหมายส าเร็จลุล่วงได้อย่างดี 

     

36. ท่านยินดีรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในทีม ทั้ง
ผู้บังคับบัญชาหรือเพ่ือนร่วมงานอย่างสม่ าเสมอ 

     

37. ท่านมีความจริงใจต่อเพ่ือนร่วมงานที่จะช่วยเหลือใน
งานต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเพ่ือให้งานส าเร็จ 

     

38. ท่านมีส่วนร่วมและสนับสนุนการท างานของทีมอย่าง      



สม่ าเสมอ 
ด้านความสามารถในการสื่อสารข้อมูล การสนับสนุน
และติดตามงาน 

     

39. ท่านสามารถน าเสนอข้อมูลโดยใช้ค าพูดหรือวิธีการ
ต่าง ๆ ให้ผู้บังคับบัญชา,เพ่ือนร่วมงานเกิดความเข้าใจได้
อย่างง่ายๆ 

     

40. ท่านสามารถประสานงานกับผู้บังคับบัญชา เพ่ือน
ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี 

     

41. ท่านมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการท างาน 
เช่น คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่าง ๆ  

     

42. ท่านมีความสามารถในการรับฟังและเข้าใจถึงปัญหา 
ความต้องการ ข้อข้องใจของพนักงานได้อย่างเหมาะสม 

     

43. ท่านสามารถติดตาม ตรวจสอบงานที่ได้รับมอบหมาย
เพ่ือให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพตามเวลาที่ก าหนด 

     

 
ส่วนที่ 4  ข้อมูลขีดความสามรถตามต าแหน่งงาน(Functional Competency) ของพนักงาน 
ค าชี้แจง โปรดอ่านข้อความต่อปนี้แล้วใส่เครื่องหมาย √ ลงใน     ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
 

ขีดความสามารถตามต าแหน่งงาน(Functional 
Competency) ของพนักงาน 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ปานกลาง ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

ด้านความรู้ ความสามารถและทักษะเฉพาะที่จ าเป็น
ตามต าแหน่งงาน 

     

44. ท่านมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการท างานตาม
ต าแหน่งหน้าที่ท่ีท่านท า 

     

45. ท่านสามารถน าหลักความรู้ตามศาสตร์สาขาวิชาที่
ส าเร็จการศึกษามาประยุกต์ใช้กับงานได้เป็นอย่างดี 

     

46. ท่านมีความกระตือรือร้นและความตั้งใจท างาน 
รวมทั้งรับผิดชอบต่อเป้าหมายของตนและหน่วยงาน 

     

47. ท่านสามารถท างานตามค าพรรณาลักษณะงาน (Job 
Description) ได้อย่างครบถ้วนเป็นอย่างดี และตรงเวลา
ที่ก าหนด 

     

ด้านความรู้ ความสามารถและทักษะอ่ืนๆ ทีส่นับสนุน
ในการปฏิบัติงาน 

     

48. ท่านมีทักษะ ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการท าข้อมูลและติดต่อสื่อสารข้อมูล

     



เกี่ยวกับการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
49. ท่านมีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศได้
เป็นอย่างดี 

     

50. ท่านมีความสามารถในการน าเสนอข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือ
ถ่ายทอดแก่ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็น
อย่างดี 

     

51. ท่านมีความรู้ ความสามารถและกล้าแสดงความ
คิดเห็นบนพื้นฐานความรู้ที่ตนมีได้เป็นอย่างดี 

     

 
ส่วนที่ 5   ข้อเสนอแนะต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรม 
โรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
5.1 การเพิ่มขีดความสามารถหลัก (Core Competency) ของพนักงาน 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
5.2 การเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการ (Managerial Competency) ของพนักงาน 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
5.3 การเพิ่มขีดความสามารถตามต าแหน่งงาน(Functional Competency) ของพนักงาน 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
        ขอขอบคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 

                                                                                                              ผูว้ิจัย 




